
 

 

 

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

відокремленому підрозділу юридичної особи  

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

закриття рахунків у національній та іноземних валютах)  

 

 заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана керівником 
відокремленого підрозділу або іншою уповноваженою на це особою; 

 клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо 
структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до Банку, у 
якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття 
рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування 
банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ 
платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в Банку поточних рахунків 
через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне 
клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком 
відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього 
клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення 
рахунків за кожним відокремленим підрозділом;  

 копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, 
засвідчена нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений 
підрозділ;  

  документ, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі 
державної податкової служби         за місцезнаходженням цього підрозділу (довідка 
за формою № 4-ОПП), засвідчений органом, що видав документ, або нотаріально чи 
підписом уповноваженого працівника Банку (надається відокремленими 
підрозділами юридичних осіб для яких законом установлені особливості їх державної 
реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); 

 картка із зразками підписів і відбитком печатки, справжність підписів представників 
юридичної особи в картці засвідчується нотаріально або підписом першого керівника 
або його заступника та відбитком печатки організації, якій клієнт адміністративно 
підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів 
представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це 
посадовими особами органів місцевого самоврядування. Якщо штатним розкладом 
не передбачена посада головного бухгалтера у Картці із зразками підписів робиться 
напис, що «в штатному розписі немає»; 

  Опитувальний лист відокремленого та юридичної особи (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». 

 

 

Документи на відкриття та переоформлення відокремленими підрозділами 
банківських рахунків подає у Банк особисто керівник та головний бухгалтер. При 
собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, та документ, 



 

 

виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

 
            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. 

 
 

 

 

 

 

 


