
 

 

 

Перелік документів для  відкриття поточного рахунку в АТ «БТА БАНК» 

для формування (статутного або складеного капіталу,  пайового або 

неподільного фонду) суб'єкта господарювання -  юридичної особи  

(відповідно до вимог Інструкці ї про порядок відкриття,  використання і  

закриття рахунків у національній та іноземни х валютах)  

 

 заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана особою, 
уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новоствореної 
юридичної особи; 

 один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена 
нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) 
акціонерного товариства замість установчого документа подається договір / рішення 
про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально; 

 рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право 
відкриття та розпорядження рахунком новоствореної юридичної особи, що 
оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із 
засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до Банку 
може бути подана її копія, засвідчена нотаріально; 

 картка із зразками підписів і відбитка печатки (зразки підписів осіб, які мають право 
розпоряджатися рахунком, засвідчуються нотаріально);* 
* картка приймається без зразка відбитка печатки. 

 Опитувальний лист (оформлення при відкритті рахунку), а також схематичне 
зображення структури власності клієнта, приклад якого наведено в  Додатку 6 До 
Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта АТ «БТА БАНК». 

  

У разі відкриття поточного рахунку для формування (статутного або 

складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є 

одна особа, подаються:  

 заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Інформація про те, що 
рахунок відкривається для формування (статутного або складеного капіталу) 
господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, 
зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку; 

 один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена 
нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) 
акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про 
заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально; 

 картка із зразками підписів і відбитка печатки (зразки підписів осіб, які мають право 
розпоряджатися рахунком, засвідчуються нотаріально);* 

* картка приймається без зразка відбитка печатки. 

 довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та 
розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається 
особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається. 

 Опитувальний лист (оформлення при відкритті рахунку), а також схематичне 
зображення структури власності клієнта, приклад якого наведено в  Додатку 6 До 
Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта АТ «БТА БАНК». 



 

 

Особа, яка від імені новоствореної юридичної особи, відкриває поточний 
рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та 
надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти 
додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, 
що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті про 
наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта). 
         

           В тому разі, якщо клієнт є Публічним діячем, або зв`язаним з Публічним, або 

близький до Публічного діяча, то клієнтом надаються документи, підтверджуючі 

джерела походження коштів та активів, а саме:  

Для фізичних осіб: 

1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з 

відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів 

України); 

2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу 

місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 

формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; 

3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого 

органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); 

4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та 

активів фізичної особи. 

Для новостворених юридичних осіб: 

 документи що підтверджують формування статного фонду;  

 або (якщо розмір статутного фонду не перевищує 100 000 гривень) 

документи, що підтверджують залучення коштів з інших джерел (позики, 

інвестиції тощо) у розмірах, що відповідають розмірам запланованих клієнтом 

фінансових операцій за рахунком;  

 у випадку отримання коштів для початку операційної діяльності від продажу 

майна -  документи, що підтверджують право власності на це майно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


