
 
01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75 

 
З А Я В А – А Н К Е Т А  

про відкриття Рахунку фізичній особі, початкову емісію Картки  

та підключення до додаткових послуг 
 

Прізвище Ім’я та По батькові (за наявності) 

(українською мовою, друкованими літерами) 

Ім’я та Прізвище, яке буде вказано на Картці (друкованими 
латинськими літерами) 

  
 

 

1. Прошу  відкрити мені Рахунок  у  валюті:  

   UAH              USD            EUR            ________________ 

в рамках пакету послуг: 

 __________________              ________________________________ 

 __________________              ________________________________ 

2.  Прошу оформити Картку типу : ______________________(тип Картки) 

у термін: 

  Стандартний термін   (протягом п’яти робочих днів) 

 Термінове оформлення  (протягом двох робочих днів) 

Плату за оформлення Картки/Пакету послуг/відкриття Рахунку: 

  вношу готівкою                доручаю списати з мого Рахунку 

 не тарифікується              _____________________________________ 

Інформація про власника Рахунку 

Персональна інформація власника Рахунку 
 

Додаткова інформація власника Рахунку 
 

Паспорт громадянина, або інший документ, що посвідчує особу: 

Серія * та номер:       _____________________________________________ 

Ким виданий:      

    

_____________________________________________  

_____________________________________________ 
Коли виданий: _____________________________________________ 
Місце народження: _____________________________________________ 

Дата народження: _____________________________________________ 

Місце реєстрації (для нерезидентів – адреса тимчасового перебування на 
території України): 
 

_____________________________________________  
_____________________________________________ 

РНОКПП: _____________________________________________ 

Резидентність:  Резидент    Нерезидент 
Громадянство (для 
нерезидентів): 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Адреса проживання: 

 

_____________________________________________  

_____________________________________________ 

*за наявності 

Мобільний телефон: __________________________________________ 
Домашній телефон: __________________________________________ 

E-mail*: __________________________________________ 

Відомості про  

місце роботи:  
 Пенсіонер         Тимчасово безробітний 

 Студент             Постійне місце роботи 

Місце роботи: _________________________________________ 

Посада: _________________________________________ 
Термін наявної постій- 

ної роботи: 
  менше 6-ти місяців  

  більше 6-ти місяців 
 Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець або здійснюєте незалежну  

професійну діяльність?:   Так                 Ні 

 Якщо так, вкажіть, будь-ласка, дані щодо державної реєстрації та  

вид діяльності: 

 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 Кодове слово під час ідентифікації Вас, як держателя Картки (наприклад  

дівоче прізвище матері): _________________________________________ 
 

 

Характеристика фінансового стану власника Рахунку 
 

Джерела надходження коштів та інших цінностей на Рахунок 
 

Нерухоме/рухоме майно у власності: 

 Нерухомість                                  Транспортні засоби       Інше 

 Корпоративні права                     Інше Цінні папери 

 

Сукупний середньомісячний дохід: 

     до 2 000,00 грн.                             10 001 - 20 000 грн.     
     2 001 -  10 000 грн.                     понад 20 000 грн.  

  

 Кошті від продажу цінних паперів 

 Кошти від продажу рухомого/нерухомого 

майна 

 Доходи від рухомого/нерухомого майна, 

цінних паперів тощо  
Кошти від укладання строкових 

контрактів або використання інших похідних 

фінансових інструментів тощо 

 Основне місце роботи, соціально – 

бюджетні платежі (пенсія, виплати по 

безробіттю, стипендія тощо) 
 Кошти у вигляді позики, кредитні кошти 

 Власні, сімейні заощадження, 

заощадження батьків 

 Спадщина 

 Підприємницька діяльність 

 Кошти у вигляді 

фінансової/матеріальної допомоги 

Кошти від продажу або 

відступлення права грошової вимоги 

 Кошти від укладання строкових 

контрактів або використання інших 

джерел доходу 

 

 

Обсяги надходження коштів та інших цінностей на Рахунок 
 

      до 15 000 грн.                                    150 000 – 500 000 грн.  

     15 000 - 150 000 грн.                        понад 500 000 грн. 

 

Послуги, якими плануєте скористатись у майбутньому: 

 Валютно-обмінні операції    

 Депозитні операції 

 Касові операції 

 Кредитні операції 

Платіжні  картки 

Безготівкові розрахунки 

 Індивідуальні банківські сейфи 

 Здійснення/ отримання переказів в/з інші (их) країни  

Зарплатно-карткові, соціально-бюджетні проекти 

(стипендія, пенсія тощо) 

Операції з цінними паперами через банк, як 

професійного учасника фондового ринку 

 

Чи належите Ви або особа, уповноважена діяти від імені Клієнта, до публічних осіб,  до осіб близьких або до пов'язаних з публічними особами: 
 

Публічні особи – національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародних організаціях, а також їх близькі та пов’язані особи. 

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:  Президент України, Прем'єр-міністр 

України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати 

України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих 

спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його 

заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України  та його 

заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - 

Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до 

категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, 

голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному 

капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.  

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, 

міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають 

оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, 

управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті. 

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади 

в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени 

міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів. 

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у статті 3 Закону «Про запобігання корупції» (крім осіб, 

взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не  перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, 

дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 

усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.  

Пов'язаними особами - є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті 

зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки. 

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти,у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки(крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.  

 Ні                                         Так (потрібно підкреслити). Копії документів, які підтверджують джерела походження коштів надаю. 
 

 

 

Вкажіть, будь-ласка, чи являєтеся Ви особисто/особи, уповноважені діяти від Вашого імені/члени Вашої родини кінцевими бенефіціарними 



власниками  (контролерами)1 
 

1(фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших 

осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, 

а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання  вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має 

можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або 

юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі).                                 Ні     Так 

Якщо так, вкажіть, будь-ласка: повне найменування юридичної особи____________________________________________________________Код за 

ЄДРПОУ(для резидентів) _______________________Країна реєстрації(для нерезидентів):______________ 
 

Чи перебували Ви або Ваші найближчі родичі під судом та слідством за вчиненими злочинами по статтям Кримінального кодексу?:   Так   Ні 
 

Інформація щодо належності до податкових резидентів США: 
 

Громадяни США: громадяни, які отримали громадянство за народженням або в порядку натуралізації,  незалежно від наявності у них громадянства іншої держави; особи, які не мають офіційно 

оформленого громадянства США, але народилися в США; особи, які не мають офіційно оформленого громадянства США, але один (або обидва) з батьків яких проживав(ли) в США більше 5 років 

після досягнення віку 14 років; 

Постійні резиденти США: особи, які мають посвідку на проживання (green card); особи, що перебували в США більше 31 дня в поточному році та більше 183 днів у сукупності, протягом трьох 

останніх років (за виключенням офіційних осіб, які перебували в США на підставі віз категорій A та G; вчителів та тренерів - на підставі віз категорій J та Q; студентів - на підставі віз категорій F, J, M, 

Q; спортсменів, які знаходилися в США з метою участі в благодійних спортивних змаганнях; особи, офіційно підпадаючі під категорію постійних резидентів США, але такі, які довели збереження 

тісного фінансового зв’язку з іншою державою під час свого перебування в США. Ознаками наявності такого тісного зв’язку є: перебування в США менше ніж 183 дні протягом одного календарного 

року, сплата податків (подання податкової декларації) в іншій країні, наявність в іншій країні постійного місця проживання, сім’ї, основних  майнових  активів, бізнесу.     

 Так (потрібно підкреслити)           Ні 
 

Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває Рахунок на ім’я Держателя (якщо Рахунок відкривається не Держателем особисто) 
 

ПІБ: _______________________________________________ 

Дата та місце  

народження: 

_______________________________________________ 

 

Документ , що посвідчує особу (серія*, номер, дата видачі та орган,  

що його видав): _______________________________________________ 
 

РНОКПП: ________________________________________ 
Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець або здійснюєте незалежну  

професійну діяльність?:  Так                 Ні 

Якщо так, вкажіть, будь-ласка, дані щодо державної реєстрації та 
вид діяльності: ________________________________________ 

 

*за наявності 

Ідентифікаційні дані фізичної особи, уповноваженої діяти від імені Держателя (за наявності) 
 

ПІБ: _______________________________________________ 

Дата та місце 
народження: 

_______________________________________________ 
 

Документ , що посвідчує особу (серія*, номер, дата видачі та орган,  

що його видав): _______________________________________________ 
 

РНОКПП: _______________________________________ 
Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець або здійснюєте незалежну  

професійну діяльність?:  Так                 Ні 

Якщо так, вкажіть, будь-ласка, дані щодо державної реєстрації та 

вид діяльності: _________________________________________ 
 

*за наявності 

Підключення до додаткових послуг 
Я погоджуюсь, що в разі підключення до додаткових послуг (SMS-Банкінг/надання виписки на E-mail) інформація за Рахунком/Карткою, буде передаватись по незахищених 

каналах зв’язку і може стати відома третім особам. 

3. Підключення до додаткової послуги з використанням засобів SMS - повідомлень (SMS-Банкінг)           

 Не підключати      Підключати до номеру мобільного телефону _________________________ з відправкою SMS-повідомлення   повідомлення на Viber/ SMS.         

4. Прошу щомісяця Виписку по Рахунку надавати: 

 Особисто у відділені Банку      Електронною поштою на E-mail _________________________________________________________________________________. 

5. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене 

обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. 

6. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися Рахунком 

зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. 

Усе листування щодо цього Рахунку прошу надсилати за адресою в казаній у заяві-анкеті як: 

 Адреса реєстрації                          Адреса проживання                 ______________________________________________________________________. 

 Про зміну адреси повідомлятиму ПАТ «БТА БАНК» письмово. 

7. Уся повідомлена мною інформація є достовірною, і я уповноважую ПАТ «БТА БАНК» перевіряти цю та іншу інформацію, яка може бути потрібною, у роботодавця, за 

місцем проживання або у представників державної влади та місцевого самоврядування тощо.  Я розумію і згоден/згодна з тим, що ПАТ «БТА БАНК» може відмовити мені у 

емісії Картки без пояснення причин та вступу у листування. 

8. Прошу використовувати підпис в цій заяві-анкеті як зразок підпису власника Рахунку. 

 

(дата заповнення заяви-анкети)                                                                                                                                           _______(підпис)______________    (ПІБ) 

 

Картку № NNNNNN***NNNN та конверт з ПІН – кодом отримав (ла)*   (дата отримання)                                                    _______(підпис)______________    (ПІБ) 

*якщо такий передбачено. 
 

ВІДМІТКИ БАНКУ 

1. Відмітки керівника (уповноваженої керівником працівника): 

Дозволяю відкрити Рахунок та оформити Картку 

Посада відповідального працівника                                                                                      дата          ________(підпис)______     (ПІБ) 

2. Відмітки відповідального працівника який прийняв заяву – анкету: 

Клієнт ідентифікований. 

Оцінка репутації Держателя:    сумнівна          позитивна  

Рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму  високий          середній           низький 

Рахунок відкрито: 

№ балансового рахунку № особового Рахунку Валюта Рахунку Дата відкриття Рахунку 

2625    
 

Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності. Документи на оформлення відкриття Рахунку перевірив(ла):   

Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено  

обов'язок відкривати Рахунки Клієнтів                                                                                  дата          ________(підпис)______     (ПІБ) 

3. Відмітки контролера (Головний бухгалтер або інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера Рахунку): 

Контроль здійснено. 

Посада відповідального працівника                                                                                         дата          ________(підпис)______     (ПІБ) 

4. Відмітки про видачу Картки/конверту з ПІН – кодом*. 

Картку/ конверт з ПІН – кодом* видав (ла) 

Посада відповідального працівника                                                                                         дата          ________(підпис)______     (ПІБ) 

*якщо такий передбачено. 

 

 


