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Перелік документів, необхідних для відкриття рахунків типу «Н» у 
НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ представництвам юридичних осіб-нерезидентів, 
які НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ на території України підприємницькою діяльністю 

Копія / 
Оригінал 

Ким засвідчено 

Заява представництва юридичної особи-нерезидента про відкриття поточного 
рахунку встановленого зразка 

Оригінал 
Підписана керівником або іншою 
уповноваженою особою клієнта та головним 
бухгалтером (якщо така посада існує) 

АНКЕТА КЛІЄНТА- ПРЕДСТАВНИЦТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТА  
НА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

Оригінал 
Підписана керівником або іншою 
уповноваженою особою клієнта та 
посвідчена його печаткою 

Загальні умови надання банківських послуг- відкриття та ведення поточних та 
вкладних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку 
діяльність (2 екземпляри) 

Оригінал 
Підписані керівником або іншою 
уповноваженою особою кліента та 
посвідчені його печаткою 

Договір банківського  рахунку (2 екземпляри) Оригінал 
Підписаний керівником або іншою 
уповноваженою особою кліента та 
посвідчений його печаткою 

Витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне 
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 
особи-нерезидента 

Копія 
Легалізована або засвідчена шляхом  
проставлення апостиля, засвідчена 
нотаріально 

Свідоцтво про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в 
уповноваженому органі виконавчої влади України  (Міністерство Економіки та з 
питань європейської інтеграції України ) 

Копія 
Засвідчена нотаріально або органом, що 
видав свідоцтво 

Довіреность на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Українi Копія 
Легалізована або засвідчена шляхом  
проставлення апостиля, засвідчена 
нотаріально 

Документ, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на 
податковий облік  (Форма 4-ОПП) 

Копія 
Засвідчена податковим органом, нотаріально 
або уповноваженим працівником банку 

Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ  
та організацій України 

Копія 
Засвідчена  органом,  що його видав,  або 
нотаріально чи підписом уповноваженого 
працівника банку, за наявності оригіналу 

Копія документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи-
нерезидента у відповідному органі Пенсійного фонду України (якщо юридична 
особа використовує найману працю і є платником страхових внесків)  **  

Копія 
Засвідчена  органом,  що його видав,  або 
нотаріально чи підписом уповноваженого 
працівника банку, за наявності оригіналу 

Копія документа, що підтверджує реєстрацію представництва  
юридичної особи-нерезидента у Фонді соціального страхування від  
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  
України як платника страхових внесків (якщо юридична особа використовує 
найману працю і є платником страхових внесків)** 

Копія 

Засвідчена органом, що його  
видав, або нотаріально чи підписом  
уповноваженого працівника банку, за 
наявності оригіналу 

Дві картки із зразками підписів осіб, яким відповідно Довіреності на виконання 
представницьких функцій надано право розпорядження рахунком та підписання  
документів, та відбитком печатки, яка обов´язково містить ід. код ЄДРПОУ (печатка 
не повинна містити записів, що обмежують її використання для операцій по рахунку 
(«для пакетів», «канцелярія», «відділ кадрів», тощо) 

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

Паспорти осіб, які вміщені в картку із зразками підписів (включаючи сторінки, що 
містять останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та назву органу, 
що видав паспорт, адресу проживання та для нерезидентів – сторінки з діючою 
візою), а в разі їх відсутності – документи, що їх замінюють 

Копії 
Завірені підписами власників документів та 
уповноваженим працівником банку 

Документ про присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам – резидентам, 
які вміщені в картку із зразками підписів 

Копії 
Завірені підписами власників документів та 
уповноваженим працівником банку 

Чинні спеціальні службові карти осіб-нерезидентів, що зазначені в картці зі зразками 
підписів, видані Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції  

Копія 
Завірені підписами власників документів та 
уповноваженим працівником банку 

  

* Доводимо до Вашого відома, що особи, внесені до картки із зразками підписів (тобто, мають право першого та другого підписів від 
імені клієнта), повинні особисто подати документи до банку  

 
** Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт 
обовязково зазначає  в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація» 
 

представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які 
НЕ займаються на території України 

підприємницькою діяльністю 


