
 

 

 

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

нерезиденту- інвестору  

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

закриття рахунків у національній та іноземних валютах)  

 

 заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка. У заяві в рядку 
"Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з 
метою здійснення інвестиції в Україну; 

  копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з 
торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення 
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-
нерезидента, якому належить рахунок нерезидента-інвестора, засвідчена 
нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не 
вимагається; 

  копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на 
ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена 
нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території 
України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок 
відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ 
не вимагається; 

 картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально. До 
картки включаються зразки підписів осіб, яким надано право розпорядження 
рахунком та підписання розрахункових документів; 

 якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до 
Закону України “Про угоди про розподіл продукції” і відкриває поточний рахунок для 
використання на цілі, передбачені відповідною угодою про розподіл продукції, то 
додатково нерезидент-інвестор має подати копію документа, що підтверджує взяття 
нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби (Свідоцтво за 
формою № 4-УРП), засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом 
уповноваженого працівника Банку; 

 Опитувальний лист (оформлення при відкритті рахунку) Додаток 3 До Програми 
ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ПАТ «БТА БАНК», а також схематичне 
зображення структури власності клієнта, приклад якого наведено в  Додатку 14 До 
Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ПАТ «БТА БАНК». 

Особа, яка від імені нерезидента-інвестора 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 юридичних осіб (крім новостворених): 

 звітність про фінансові результати діяльності або фінансові активи, що є у 

власності юридичної особи;  

 податкові декларації кінцевих бенефіціарних власників – фізичних осіб. 

 
 

 


