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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ВІДОМОСТЕЙ*,  
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РАХУНКІВ 
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ 

КОПІЯ / 
ОРИГІНАЛ 

КИМ ЗАСВІДЧЕНО 

Анкета клієнта юридичної особи - нерезидента 
 

Оригінал 
(надається 
Банком при 

відкритті 
рахунку) 

підписана керівником або іншою 
уповноваженою особою клієнта та 
посвідчена його печаткою 

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 

підписана керівником або іншою 
уповноваженою особою клієнта та 
посвідчена його печаткою 

Договір банківського рахунку (2 екземпляри) 
підписаний керівником або іншою 
уповноваженою особою клієнта та 
посвідчена його печаткою 

Дві картки із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного 
законодавства чи установчих документів клієнта надано право 
розпорядження рахунком, підписання документів та відбитком печатки 

Оригінал 
Завірені нотаріально або за 
погодженням з банком - вищестоящою 
організацією в установленому порядку 

Фінансовий звіт за останній звітний період (квартал/рік) Копія 
Підписана керівником або іншою 
уповноваженою особою клієнта та 
посвідчена його печаткою 

Легалізований витяг з торгового, банківського чи судового реєстру або 
нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу 
іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи 

Копія 

Легалізована або засвідчена  шляхом 
проставляння апостилю, з перекладом 
на українську мову, що засвідчений 
нотаріально 

Довіреність на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися 
рахунком  

Копія 

Легалізована або засвідчена  шляхом 
проставляння апостилю, засвідчена 
нотаріально. У разі видачі іноземним 
інвестором такої довіреності на 

території України подається копія цієї 
довіреності, засвідчена нотаріально 

Документ, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на 
податковий облік (Форма 4-ОПП), якщо юридична особа-нерезидент є  
учасником  угоди  про  розподіл  продукції відповідно до Закону України  
"Про угоди про розподіл продукції" 

Копія 
Засвідчена податковим органом, 
нотаріально або уповноваженим 
працівником банку 

Паспорти осіб, які мають право розпорядчого підпису згідно картки із 
зразками підписів (що містять останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію 
про дату видачі та назву органу, що видав паспорт, адресу місця 

проживання або перебування в Україні**, в разі їх відсутності – 

документи, що їх замінюють, для нерезидентів – відмітки про видачу 

дозволу на працевлаштування та діючою візою (окрім випадків 
безвізового режиму)), (окрім громадян Російської Федерації) – необхідно 
надати переклад паспорту або документу, що його замінює. 

Оригінал 

Копія робиться при явці фізичної 

особи до Банку, засвідчується 
підписами власника документів 

(кожна сторінка) та 
уповноваженого працівника банку 

Документ про присвоєння ідентифікаційних кодів фізичним особам – 
резидентам, які мають право розпорядчого підпису згідно картки із 
зразками підписів 

Оригінал 

Копія робиться при явці фізичної 
особи до Банку, засвідчується 

підписами власника документів 

(кожна сторінка) та 
уповноваженого працівника банку 

ЩОДО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ ВІД 10 ТА БІЛЬШЕ % В СТАТУТНОМУ 
КАПІТАЛІ АБО МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ 

Якщо власником істотної участі є фізична особа, з’ясовують наступні відомості щодо неї: 

Для резидентів: прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, номер паспорта громадянина України (або іншого 
документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місце перебування фізичної особи***, 
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або номер 
паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання 
ідентифікаційного номера, громадянство. 

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-НЕРЕЗИДЕНТІВ 
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mailto:info@creditwest.kiev.ua
http://www.aval.kiev.ua/off-line/corporate/cash_service/current/zayava_new.zip
http://www.aval.kiev.ua/off-line/corporate/cash_service/current/zayava_new.zip
http://www.aval.kiev.ua/off-line/corporate/cash_service/current/zayava_new.zip
http://www.aval.kiev.ua/off-line/corporate/cash_service/current/zayava_new.zip


ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»  
01030 м. Київ вул. Леонтовича 4 
тел. +38 044 365 00 05 факс: +38 044 365 00 04 
www.creditwest.kiev.ua info@creditwest.kiev.ua 

 

 

21.05.2015 f_141 

 

Для нерезидентів: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату та місце народження, номер паспорта громадянина України 
(або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або місце 

тимчасового перебування фізичної особи в Україні***. 

Надаються наступні чинні підтверджуючі документи: 
Паспорти, ідентифікаційні номери фізичних осіб – власників 
істотної участі клієнта ( від 10 і більше відсотків прав 

голосу/участі в статутному капіталі), а в разі їх відсутності – 

документи, що їх замінюють. 

копії 
 засвідчені підписом керівника або 
уповноваженої особи клієнта та відбитком 
печатки 

Документи, що підтверджують місце проживання або 
тимчасового перебування в Україні.** копії 

 засвідчені підписом керівника або 
уповноваженої особи клієнта та відбитком 
печатки 

Якщо власником істотної участі є юридична особа, з’ясовують наступні відомості щодо неї: 

Для резидентів: повне найменування, місцезнаходження; відомості про власників істотної участі в юридичній особі****; 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. 
Надаються наступні чинні підтверджуючі документи: 

Установчий документ: статут/засновницький договір/установчий 

акт/положення власника істотної участі 
копія 

підписана уповноваженою особою клієнта 

та посвідчена його печаткою 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців 

копія 
підписана уповноваженою особою клієнта 
та посвідчена його печаткою 

Для нерезидентів: повне найменування, місцезнаходження; відомості про власників істотної участі в юридичній особі****. 
Надаються наступні документи: 

Легалізований витяг з торгового, банківського чи судового 
реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення 
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію 
відповідної юридичної особи 

копія 
підписана уповноваженою особою клієнта 
та посвідчена його печаткою 

ЗА НАЯВНОСТІ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ВЛАСНИКА ІСТОТНОЇ УЧАСТІ АБО ВІД ІМЕНІ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДОДАТКОВО ПОДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 

Довіреність на особу, уповноважену діяти від імені власника 
істотної участі 

копія 

Легалізована або засвідчена  шляхом 
проставляння апостилю, засвідчена 
нотаріально. У разі видачі іноземним 
інвестором такої довіреності на території 
України подається копія цієї довіреності, 
засвідчена нотаріально 

Довіреність на особу, уповноважену діяти від імені юридичної 
особи 

копія 

Легалізована або засвідчена  шляхом 
проставляння апостилю, засвідчена 
нотаріально. У разі видачі іноземним 
інвестором такої довіреності на території 
України подається копія цієї довіреності, 
засвідчена нотаріально 

Паспорти та ідентифікаційні номери фізичних осіб, 
уповноважених діяти від імені юридичної особи (включаючи 
сторінки , що містять останнє фото, прізвище, ім’я та по батькові 
(за наявності) ім’я, дату народження, номер паспорту, 
інформацію про дату видачі та назву органу, що видав паспорт, 

адресу проживання або тимчасового перебування в Україні**) а 

в разі їх відсутності – документи, що їх замінюють. 

оригінали 

Копія робиться при явці довіреної особи до 
Банку, засвідчується підписами власника 
документів (кожна сторінка) та 
уповноваженого працівника банку  

 
* При ідентифікації юридичної особи нерезидента обов’язково встановлюється - повне найменування, 
місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з'ясовують відомості 
про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та 
майном; відомості про власників істотної участі (від 10% і більше) в юридичній особі (із зазначенням відомостей про 
фізичних осіб кінцевих власників істотної участі); відомості про контролерів юридичної особи. Банку надається також 
копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне 
посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи. Інформацію 
щодо фінансового стану та суті діяльності. Всі документи повинні бути чинними на момент пред’явлення їх до Банку. 

 
 
** Документом, що підтверджує місце проживання/перебування фізичної-особи на території України може бути: 
довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, довідка про фактичне 
місце перебування, видана повноважною (компетентною) особою готелю, кемпінгу, санаторію, будинку відпочинку, 
мотелю, лікувально-профілактичного чи лікувального закладу, оригіналах або належним чином завірених копіях 
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договору про купівлю-продаж житлового будинку (квартири) на території України на ім’я фізичної особи або найм 
(оренду) житлового приміщення, укладеного між фізичною особою і власником житлового приміщення, посвідка на 
постійне або тимчасове проживання, відмітка в паспорті. 
 
 

*** Якщо власником юридичної особи не є фізична особа (особи), то інформацію потрібно з’ясовувати до кінцевого 
власника – фізичної особи, що має участь 10% і більше. У разі якщо власниками/кінцевими власниками клієнта є 
фізичні особи, що володіють менше 10% кожна та серед них немає осіб – вигодоодержувачів та/або контролерів чи 
осіб, що мають економічну вигоду від діяльності клієнта, то клієнтом надається відповідний лист про відсутність таких 
осіб, підписаний керівником клієнта та посвідчений його печаткою.  
 
 
 
Доводимо до Вашого відома, що особи, внесені до картки із зразками підписів (тобто, мають право першого та другого підписів від імені 
клієнта) в тому числі довірені особи, повинні особисто подати документи до Банку. 
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