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Гроші, які не підлягають 
вилученню (“накладанню 
арешту”) для сплати боргу 

❖ Ця інформація передбачена для вас, лише якщо ви проживаєте у штаті 

Вашингтон.  

❖ Усі інформаційні листки, на які ми залишили тут посилання, можна 

знайти на вебсайті WashingtonLawHelp.org. 

Чи слід мені читати цей документ?  

Так, якщо у вас проблеми із погашенням боргу, і ви вважаєте, що особа або 

компанія, якій ви заборгували, можуть подати на вас до суду.  

Можливо, вас непокоїть, що ті, хто будуть з вами судитися, заберуть ваші 

гроші чи майно ("накладуть арешт").  

Про що я дізнаюся, прочитавши Інформаційний листок?  

Ви дізнаєтеся, який тип доходу та майна підпадає під захист закону від 

накладення арешту з боку кредиторів (особи або компанії, яким ви 

заборгували).  

Вони не мають права вилучати певні кошти на сплату вашого боргу, навіть 

якщо суд своїм рішенням визнає такий борг. Такі кошти "не підлягають 

вилученню". 

❖ Але існує декілька винятків щодо такого захисту, наприклад, аліменти на 

дитину, федеральні студентські кредити, та деякі інші борги перед 

федеральним урядом.  

Який дохід підпадає під захист? 

❖ Наводимо загальні винятки. Кожний випадок має розглядатися окремо. 

Зверніться до юриста, щоб обговорити свою ситуацію. 
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Наступні види грошових коштів або доходу не можуть бути вилучені у вас для 

сплати боргу: 

• Соціальна допомога з непрацездатності та пенсійне забезпечення (за 

винятком випадків, коли ви маєте борги щодо сплати аліментів на 

дитину, федеральних студентських кредитів або маєте борг перед 

федеральним урядом) 

• Виплати за програмою "Додатковий гарантований дохід" (SSI) 

• Виплати за програмою "Надання тимчасової допомоги нужденним 

сім'ям" (TANF) (державне соціальне забезпечення) 

• Виплати за програмою "Надання допомоги людям похилого віку, 

незрячим або позбавленим працездатності" (ABD) (державне 

забезпечення у разі непрацездатності) 

• Виплати з безробіття (за винятком заборгованості за аліментами на 

дитину) 

• Допомога за програмою виплат демобілізованим військовослужбовцям 

(з деякими винятками у випадку заборгованості перед державою або за 

аліментами) 

• Федеральні студентські кредити 

• Аліменти, які ви отримуєте на дитину 

• Більша частина пенсійних виплат 

• Грошові кошти на вашому банківському рахунку: 

o 2 500 дол. США підпадають під захист, якщо відповідно до постанови 

суду ви маєте заборгованість тільки за студентським кредитом 

o 2 000 дол. США підпадають під захист, якщо відповідно до постанови 

суду ви маєте заборгованість за споживчим кредитом 

o 500 дол. США на вашому рахунку підпадають під захист у разі будь-

яких інших видів заборгованості (та 1 000 дол. США готівкових 

коштів, загальний захист на суму до 1 500 дол. США) 
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Деякі суми коштів на банківському рахунку автоматично захищені від 

накладення арешту.  Банк не має права зняти ці кошти з вашого рахунку, 

коли отримує постанову суду про накладення арешту на майно боржника  

❖ Більшість постанов про арешт коштів стосуються заборгованостей за 

споживчим кредитом.  Сюди включені заборгованості за кредитними 

картками, рахунками лікарів, рахунками лікарень, рахунками за 

комунальні послуги, телефонними рахунками, кредитами приватним 

особам, що видані банками або кредитними спілками, заборгованості 

перед домовласником або колишнім домовласником, або будь-яка інша 

заборгованість особистого, сімейного або побутового характеру. 

❖ Якщо це можливо, НЕ КЛАДІТЬ НІЯКИХ КОШТІВ НА БАНКІВСЬКИЙ 

РАХУНОК, ЗА ВИНЯТКОМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ АБО ВЕТЕРАНСЬКИХ 

ВИПЛАТ.  

Навіть якщо деяка частина або всі кошти на вашому рахунку можуть 

знаходитися під захистом від накладення арешту, банк може заморозити 

кошти, що перевищують наступні суми: 

• 1 000 дол. США автоматично підпадають під захист, якщо відповідно до 

постанови суду ви маєте заборгованість тільки за студентським 

кредитом 

• 1 000 дол. США автоматично підпадають під захист, якщо відповідно до 

постанови суду ви маєте заборгованість за споживчим кредитом 

• 500 дол. США на вашому рахунку підпадають під захист у разі будь-яких 

інших видів заборгованості (та 1 000 дол. США готівкових коштів, 

загальний захист на суму до 1 500 дол. США) 

❖ Наприклад:  На вашому рахунку знаходиться 1 700 дол. США. Банк 

отримує постанову суду про накладення арешту на майно боржника 

через заборгованість за споживчим кредитом. Банк заморозить 700 дол., 

тому що 1 000 дол. автоматично підпадають під захист. (Це означає, що 1 

000 дол. залишиться на вашому рахунку та будуть вам доступні).  

Заморожені 700 дол. все ще знаходяться під захистом, так як на 

банківському рахунку під захистом знаходиться сума у 2 000 дол. США.  

Проте вам треба подати запит на звільнення заморожених 700 дол. США, 
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що банк їх розморозив. Прочитайте "Як подати заяву на звільнення від 

зобов'язань особистої власності". 

Накладення арешту на банківський рахунок може призвести до повернення 

чеків, стягнення комісії за користування овердрафтом та до інших 

банківських платежів. Вам треба подати запит на звільнення коштів негайно, 

щоб банк їх повернув на ваш рахунок.  

Більша частина пенсійних виплат не підлягає накладанню арешту навіть після 

того, як ви їх отримали. Проте деякі підлягають. Потурбуйтеся про те, щоб 

нарахування пенсії не відбувалося напряму на ваш рахунок, якщо це 

можливо. Дізнайтеся, чи зможе пенсійний фонд присилати чеки поштою вам 

додому.   

Якщо кредитор намагатиметься зняти гроші напряму з вашого рахунку, 

дзвоніть за номером 1-888-201-1014, щоб отримати допомогу. Також 

прочитайте "Як подати заяву на звільнення від зобов'язань особистої 

власності". 

Яка частина моєї заробітної плати знаходиться під 

захистом?  

Все залежить від типу вашої заборгованості та постанови суду. 

Постанови щодо заборгованості за споживчими кредитами: 

Якщо ви заробляєте менше, ніж будь-яка із зазначених далі сум, жодна 

частина вашої заробітної плати не може підлягати арешту: 

• 507,15 дол. США щотижня (35 мінімумів погодинної оплати праці у 

штаті, яка складає 14,49 дол./год.)    

• 1 014,30 дол. США кожні 2 тижні  

• 1 098,83 дол. США двічі на місяць  

• 2 197,65 дол. США щомісяця  

Навіть якщо ваш заробіток складає більше, ніж зазначені суми, ви все ще 

можете зберегти 35 мінімумів погодинної оплати праці у штаті або 80% вашої 

зарплати за вирахуванням податків, залежно від того, яка з цих сум більша.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
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❖ Зарплата за вирахуванням податків - це ваш заробіток після відрахувань 

обов'язкових платежів.  Обов'язкові платежі включають платежі до 

соціальних фондів, на медичне страхування та податки на прибуток до 

федерального бюджету. 

Постанови щодо заборгованості за студентським кредитом: 

Якщо ви заробляєте менше, ніж зазначені нижче суми, жодна частина вашої 

заробітної плати не може підлягати арешту: 

• 877,00 дол. США щотижня (50 найвищих мінімумів погодинної оплати 

праці у штаті, яка складає 17,54 дол./год.)   

• 1 754,00 дол. США кожні 2 тижні 

• 1 900,17 дол. США двічі на місяць 

• 3 800,33 дол. США щомісяця 

Навіть якщо ваш заробіток складає більше, ніж зазначені суми, ви все ще 

можете зберегти 50 найвищих мінімумів погодинної оплати праці у штаті або 

85% зарплати за вирахуванням податків, залежно від того, яка з цим сум 

більша. 

Інші постанови: 

Якщо ви заробляєте менше, ніж зазначені нижче суми, жодна частина вашої 

заробітної плати не може підлягати арешту: 

• 253,75 дол. США щотижня 

• 507,50 дол. США кожні 2 тижні 

• 549,80 дол. США двічі на місяць 

• 1 099,58 дол. США щомісяця 

Навіть якщо ваш заробіток складає більше, ніж зазначені суми, ви все ще 

можете зберегти 35 федеральних мінімумів оплати праці у штаті або 75% 

вашої зарплати за вирахуванням податків, залежно від того, яка з цих сум 

більша. 
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Аліменти на дитину:  

• 50% вашої зарплати за вирахуванням податків захищено від 

накладення арешту 

Чи варто мені отримувати зарплату прямим зарахуванням 

коштів на рахунок? 

Ні, не варто. Заробітна плата знаходиться під захистом від накладення 

арешту на момент її сплати роботодавцем. Якщо ви отримаєте готівку по чеку 

та покладете кошти на банківський рахунок, або якщо ваш роботодавець 

сплачує вам зарплату прямим зарахуванням коштів на рахунок, кредитор 

може стверджувати, що кошти більше не знаходяться під захистом як 

заробітна плата. 

❖ Ніколи не давайте кредиторам дозволу знімати кошти з вашого рахунку. 

Чи варто мені тримати гроші на рахунку у банку, перед яким 

я маю заборгованість? 

Ні. Ваш депозитний банк може перевести кошти з вашого рахунку на сплату 

вашої заборгованості перед ним. 

Приклади: Ніколи не відкривайте ощадний або поточний рахунок у банку, в 

якому ви маєте хоча б одну кредитну картку, або перед яким ви маєте 

заборгованість за кредитом.  

Мій кредитор судиться зі мною через мою заборгованість 

перед ним. Що мені робити? 

Негайно зверніться до адвоката.  

❖ Не нехтуйте судовими паперами!  

Навіть якщо ваш дохід та активи знаходяться під захистом від накладання 

арешту, вам все ж слід заповнити Декларацію про дохід та активи, що 

знаходяться під захистом від накладання арешту, та подати її до суду. Вона 

покаже, що кредитор не має права забрати ваш дохід та активи. Прочитайте 
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"Коли мені слід подавати Декларацію про дохід та активи, що знаходяться під 

захистом від накладення арешту". 

Я отримав виклик до суду для участі у Додатковому 

засіданні.  Що мені робити?   

Вам треба виконати наказ (слідувати вимогам). Прочитайте Додаткове 

засідання.  

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/supplemental-proceedings
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/supplemental-proceedings
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Отримати юридичну допомогу 

• Подайте заяву онлайн через CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

• У вас юридична проблема в Окрузі Кінг? (крім питань Виселення та 

Звернення стягнення на заставлене майно)? Телефонуйте за номером 

2-1-1 (або на безкоштовну лінію 1-877-211-9274) у робочі дні з 8:00 до 

18:00. Вас з’єднають з особою, що надає правову допомогу. 

• У вас юридична проблема поза межами Округу Кінг? (крім питань 

Виселення та Звернення стягнення на заставлене майно)? Телефонуйте 

на лінію CLEAR Hotline за номером 1-888-201-1014 у робочі дні з 9:15 до 

12:15 або подайте заяву онлайн через nwjustice.org/apply-online.  

• Зіткнулися з виселенням? Телефонуйте за номером 1-855-657-8387. 

• Маєте питання щодо Звернення стягнення на заставлене майно? 

Телефонуйте за номером 1-800-606-4819. 

• Літні особи (віком від 60 років), що мають юридичні питання поза 

межами Округу Кінг, також можуть телефонувати на лінію CLEAR*Sr за 

номером 1-888-387-7111. 

• Особи з вадами слуху або мовлення можуть звертатися за будь-яким 

з цих номерів, користуючись службою комутованих повідомлень на 

вибір. 

CLEAR та 2-1-1 забезпечать послуги перекладача. 

Ця публікація надає загальну інформацію про ваші права та обов’язки. Вона не замінює 

конкретних юридичних консультацій.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Дозвіл на копіювання та розповсюдження надається мережі Alliance for Equal Justice і 

фізичним особам лише для використання в некомерційних цілях.) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

