
 

                    

 

                      Для відкриття рахунку юридичні особи подають до банку такі документи:  

  

1) копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького 

договору/установчого акту/положення).  

 Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, 

установчий документ у паперовій формі не подають. Такі юридичні особи надають копію опису 

документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.  

 Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.  

 Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження 

діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.  

2) перелік розпорядників рахунком (за формою банку);  

3) структуру власників юридичної особи (за умови багаторівневої структури власності);  

4) документи/дані, які характеризують фінансовий стан юридичної особи (баланс, форма звітності №2),   

5) копію ліцензії, якщо юридична особа здійснює господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню,   

6) копію Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківських фінансових установ);  

  

Документи на відкриття поточного рахунку юридичної особи особисто подають до банку особи, 

які уповноважені розпоряджатися рахунком.   

Ці особи мають пред’явити уповноваженому працівнику банку:  

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може 

бути використаним на території України для здійснення правочинів та документ, що засвідчує 

реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;  

 документи, що підтверджують їх повноваження (протоколи, накази, доручення).  

З метою виконання вимог чинного законодавства необхідно додатково надати інформацію 

щодо:  

1) власників істотної участі*:   

 Якщо власником є фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіє 10% статутного капіталу 

(фонду) та більше, до банку подається копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та копія 

документу, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків такої особи,  

завірена керівником та печаткою юридичної особи або ідентифікаційні данні особи надаються у 

письмовому вигляді шляхом заповнення Анкети-опитувальника банку. У разі, якщо установчі документи 

містять необхідну інформацію про особу подання інших документів не вимагається.  



 Якщо засновником є юридична особа - резидент, яка прямо чи опосередковано володіє 10% статутного 

капіталу (фонду) та більше, до банку подають витяг цієї юридичної особи, оприлюднений на порталі 

електронних сервісів.  

 Якщо засновником є юридична особа - нерезидент, яка прямо чи опосередковано володіє 10% 

статутного капіталу (фонду) та більше, до банку подається копія легалізованого або засвідченого шляхом 

проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, 

завірені керівником юридичної особи, яка відкриває рахунок у банку, а також документ який дає змогу 

встановити власників юридичної особи-нерезидента. Переклад документів не є обов’язковим, якщо 

документ складений англійською мовою.  

2) кінцевих бенефіціарних власників**:  

 Керівник юридичної особи додатково подає до банку завірені ним копії паспортних документів кінцевих 

бенефіціарних власників.   

 Якщо кінцевий бенефіціарний власник відноситься до категорії політично значущих осіб*** надаються 

документи, які підтверджують джерела походження його коштів, статків (багатства).  

  

 

Якщо надані Клієнтом документи не дають Банку можливості здійснити його належну перевірку, то Банк має право вимагати 

додаткові документи, згідно з вимогами чинного законодавства України.  

*Істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у 

розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального 

володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.  

**Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи 

(в тому числі через ланцюг контролю/володіння);  

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі 

не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.  

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі 

не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи 

юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права 

контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від 

діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування 

складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні 

умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, 

приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або 

іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.  

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків 

статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або 

номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.  

*** Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують 

публічні функції в міжнародних організаціях. Статус політично значущої особи є безстроковим.    


