ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ВЛОГОВЕТЕ СЪГЛАСНО
ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ЗГВБ)
Размер и обхват на гаранцията
1. Гарантират се влоговете в левове и в чуждестранна валута. (чл. 8 ЗГВБ)
2. Съгласно ЗГВБ и посоченото в Информационния бюлетин за вложителите, Фондът за гарантиране
на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в
една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв. (чл. 9, ал. 1 ЗГВБ)
3. Следните влогове са гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който
сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил
правото да се разпорежда със сумата на влога:
1. влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни
нужди;
2. влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на
сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение,
инвалидност или смърт;
3. влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на
изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда.
(чл. 10, ал. 1 ЗГВБ)

Изключения
4. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:
1. други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
2. финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;
3. застрахователи и презастрахователи по чл. 8 от Кодекса за застраховането;
4. пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно
осигуряване;
5. инвестиционни посредници;
6. колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни
инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
7. бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните
финанси;
8. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и
Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането.
(чл. 11, ал. 1 ЗГВБ)
5. Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия,
представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма, установени с влязла в сила присъда. (чл. 11, ал. 2 ЗГВБ)
6. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ.
(чл. 11, ал. 3 ЗГВБ)

Изчисляване на гарантирания размер на влога
7. Общият размер на задължението на банката към един вложител се определя, като влоговете му,
включително начислените върху тях лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ, се
събират. При събирането влоговете в чуждестранна валута участват с левовата си равностойност,
определена по курса на Българската народна банка към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1
от ЗГВБ. (чл. 12, ал. 1 ЗГВБ)
Акт по чл.20, ал.1 от ЗГВБ е посочен по-долу в Условия и ред за изплащане на суми по
гарантираните влогове, в т.11 от настоящата Допълнителна информация.
8. При съвместен влог частта на всяко лице се взема предвид при установяване на общия размер на
влоговете му в банката. Ако в договора за влог не е указано друго, приема се, че частите на
вложителите са равни. (чл. 12, ал. 2 ЗГВБ)
9. В случаите, когато вложителят няма изключително право върху сумите по сметката, право да
получи плащане от фонда има лицето, в чиято полза е направен влогът, освен ако договорът
предвижда друго и при условие, че това лице е идентифицирано или може да бъде
идентифицирано преди датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ. В случай че влогът е
направен в полза на повече лица, се прилагат правилата за съвместния влог. (чл. 12, ал. 3 ЗГВБ)
10. Влог, по който има наложени тежести или който служи за обезпечение, се включва при
събирането по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ, като съответната припадаща се за влога част от
гаранцията не се изплаща на вложителя - титуляр на влога, до вдигане на тежестта или
обезпечението. Ако за влоговете по изречение първо има влязъл в сила акт на орган на
съдебната власт, фондът изплаща дължимата относно влога гаранция на лицето, посочено в акта
като имащо право да получи сумата по влога. (чл. 12, ал. 5 ЗГВБ)

Условия и ред за изплащане на суми по гарантираните влогове
11. Фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни вложители до гарантираните
размери, в случай че е налице:
1. решение на Българската народна банка за отнемане на лиценза за банкова дейност;
2. решение на Българската народна банка за установяване, че влоговете са неналични и че по
нейна преценка към този момент банката изглежда неспособна - по причини, пряко свързани с
нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи
това в краткосрочна перспектива; решението се взема не по-късно от 5 работни дни от
узнаването, че банката не е изплатила влогове, които са изискуеми и дължими, или
3. акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката,
се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.
(чл. 20, ал. 1 ЗГВБ)
12. Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане суми по
гарантираните влогове не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1
от ЗГВБ. (чл. 20, ал. 5 ЗГВБ) Срокът за изплащане може да бъде удължен при условията на чл. 20,
ал. 6 от ЗГВБ.
13. Не се изплащат сумите по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в
последните 24 месеца преди датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ и салдото по всяка
от тях е по-малко от 20 лв. (чл. 20, ал. 8 ЗГВБ)

