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ПуАТ «СМАРТБАНК» підтвердив виконання нормативів НБУ 

 

 В рамках програми регулярного послідовного контролю за кредитними рейтингами 

банків РА "Експерт-Рейтинг" перевірило надану ПуАТ "СМАРТБАНК" інформацію і 

повідомляє наступне: 

 

 Станом на 22 січня 2015 року ПуАТ "СМАРТБАНК": 

1. Дотримується всіх нормативів, встановлених Національним Банком України; 

2. Банк не віднесено НБУ до категорії проблемних і в Банку не працює куратор НБУ; 

3. Банк відповідно до чинного законодавства, правил і процедур Банку своєчасно і в повному 

обсязі виконує свої зобов'язання перед вкладниками: фізичними та юридичними особами. 

 

 Також Агентством встановлено, що станом на 05.01.2015 р. ключові нормативи Банку 

мали наступні значення: 
 

1. Регулятивний капітал Банку (Н1) 319,274 млн. грн. (при граничному значенні не менше 120 млн. грн.); 

2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 85,22% (при граничному значенні не менше 10%); 

3. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 67,81 % (при граничному значенні не менше 20%); 

4. Норматив поточної ліквідності (Н5) 1572,88% (при граничному значенні не менше 40%); 

5. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 2242,32% (при граничному значенні не менше 60%). 

 

 Агентство підтримує довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ "СМАРТБАНК" з 

вересня 2014 року. Поточний довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ "СМАРТБАНК" 

підтверджений на рівні uaВВВ 12 листопада 2014 року. Планове оновлення рейтингу Банку 

відбудеться в першому кварталі 2015 року. 

 

 З 1 грудня 2014 року з метою підвищення довіри до банків у кризовий період і 

поліпшення транспарентності їх діяльності РА "Експерт-Рейтинг" розробило і впровадило 

програму регулярного послідовного контролю за ситуацією в банках з рейтингами нижче 

uaAA. 

 

 Наведена інформація вказує на те, що ПуАТ "СМАРТБАНК" не відповідає жодному з 

трьох критеріїв статті 76 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", 

за якими НБУ може визнати банк неплатоспроможним. 

 

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 


