
 

 

 

 

 
 

Для відкриття поточного (карткового) рахунку юридичні особи подають до 
банку такі документи: 

 
1) заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник юридичної особи або 

інша уповноважена на це особа; 
2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засвідчену 

органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 
3) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ 

установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; 
4) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника 
банку; 

5) копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової 
служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника 
банку; 

6) 2 картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт 
адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, 
яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право 
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів; 

7) структура власників юридичної особи*;  
8) відомості про органи управління юридичної особи та їх персональний склад; 
9) свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, якщо юридична особа є платником ПДВ; 
10) копію ліцензії, якщо юридична особа здійснює господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, 

засвідчену нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 
11) заява про користування рахунком без печатки до її виготовлення (при необхідності); 
12) доручення на отримання виписок, надання/отримання розрахунково-касових документів (при необхідності). 
 
Юридичні особи, що використовують найману працю, додатково подають наступні документи: 
13) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду 

України, засвідчену органом, що його видав, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 
 
Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково 
зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".  
 
Документи на відкриття поточного рахунку юридичної особи особисто подають до банку особи, які мають 
право першого та другого підпису. Ці особи мають пред’явити уповноваженому працівнику банку: 
 
• паспорт або документ, що його замінює; 
• документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-

резиденту ідентифікаційного номера платника податків; 
• документи, що підтверджують їх повноваження (протоколи, накази); 
 
З метою виконання вимог чинного законодавства необхідно надати інформацію щодо ідентифікації 
власників юридичної особи. Узагальнений перелік документів: 
 
1) Якщо засновниками є фізичні особи, які володіють 10% статутного капіталу (фонду) та більше: 
Засновники (власники, учасники) - фізичні особи, особисто подають до банку паспорти (або документи що їх 
замінюють) та ідентифікаційні коди (уповноважений співробітник банку у присутності засновника знімає копії з 
документів, які засвідчуються підписом засновника та уповноваженої особи банку) або  
Керівник юридичної особи подає до банку завірені їм копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів 
засновників - фізичних осіб та лист за власним підписом, завірений печаткою юридичної особи, де зазначається 
інформація про власників юридичної особи – фізичних осіб: прізвище, ім’я, по-батькові, громадянство, дата 
народження, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи-резидента, назва ДПІ, яка 
видала ідентифікаційний номер, частка в статутному фонді.  
 



 

 

 

 

2) Якщо засновником є юридична особа - резидент, яка володіє 10% статутного капіталу (фонду) та 
більше, до банку подаються копії установчих документів цієї юридичної особи, засвідчені нотаріально або 
уповноваженим працівником банку (при наявності оригіналу), а також інформацію про   фізичних осіб – власників  
даної юридичної особи, які володіють 50% статутного капіталу (фонду) та більше, а також осіб, діючих за 
довіреністю від їх імені (данні паспорта і ідентифікаційного коду).   
3) Якщо засновником є юридична особа - нерезидент, яка володіє 10% статутного капіталу (фонду) та 
більше, до банку подається копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з 
торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, завірена печаткою юридичної особи, а також 
інформація про фізичних осіб – власників даної юридичної особи, які володіють 50% статутного капіталу (фонду) 
та більше (данні паспорта).   
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 Якщо надані Клієнтом документи не дають Банку можливості здійснити його повну ідентифікацію, то 
Банк має право вимагати додаткові документи, необхідні для остаточної ідентифікації Клієнта, згідно з вимогами 
чинного законодавства України. 
 
 Якщо юридична особа вже має в банку поточний рахунок і була раніше ідентифікована, для відкриття 
чергового поточного, або карткового рахунку необхідно  надати в банк тільки документи, зазначені в п. 1) та п. 6) 

 
 * Відповідно до політики банку, що базується на вимогах акціонерів та міжнародних стандартах. 
 
              


