
ЮРИДИЧНА ОСОБА — НЕРЕЗИДЕНТ 
 
1. Для ідентифікації та верифікації здійснює наступні дії: 

 
1.1. Депозитарна установа під час установлення ділових відносин з клієнтом, але до укладення договорів, 
здійснення фінансових операцій, відкриття рахунку у цінних паперах, згідно вимог чинного законодавста 
ідентифікує та верифікує клієнта на підставі наданих клієнтом документів, з’ясовує мету і характер ділових 
відносин та оцінює фінансовий стан клієнта, зокрема, шляхом письмового опитування, здійснює інші заходи 
фінансового моніторингу, передбачені законодавством та внутрішніми документами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Встановлення ділових відносин та відкриття рахунків публічним діячам та пов’язаним з ними особам 
здійснюється Депозитарною установою після отримання відповідного дозволу Голови правління ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК». 

Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були 
ідентифіковані або верифіковані ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно з вимогами закону. 

Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюється у разі вчинення правочинів між банками, 
зареєстрованими в Україні. 

Верифікація та ідентифікація клієнтів (представників) здійснюється Депозитарною установою відповідно до 
вимог чинного законодавства та внутрішніх документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо фінансового моніторингу 

 

1.2. Депозитарна установа зобов'язана до моменту укладання договору з депонентом або клієнтом додатково 
надати йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». Депонент або клієнт повинен своїм підписом підтвердити надання 
депозитарною установою вичерпної інформації, необхідної для укладення договору, щодо фінансової послуги, що 
є предметом договору у відповідності до вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». При цьому інформація, що була надана депоненту або клієнту, повинна 
забезпечити правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що будуть надаватися Депозитарною установою, 
без нав'язування її придбання. 

 

 1.3. Договори про обслуговування рахунку в цінних паперах повинні бути прошиті та скріплені підписами власника 
або особи, що діє від імені власника, та Депозитарною установою і засвідчені печатками (у разі наявності). 
Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін. 

 

При поданні документів для відкриття рахунку у цінних паперах працівник Департаменту (згідно своїх 
повноважень, перевіряє повноваження особи, що надає цей пакет документів (власник пред'являє документ, що 
посвідчує особу; особа, що діє від імені власника - документ, що посвідчує особу, та довіреність) та приймає 
документи у випадку, якщо вищенаведена особа має право надавати документи до Депозитарної установи згідно 
вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи. 

 
2. Для відкриття рахунку у цінних паперах подає Депозитарній установі такі документи: 
 

2.1. Заяву на відкриття рахунку в цінних паперах (для нових клієнтів  - Заява) або Розпорядження на проведення 
адміністративних операцій (якщо відбулась зміна реквізитів – для депонентів). 
2.2. Анкету рахунку у цінних паперах. 
2.3. анкету керуючого рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі призначення 
керуючого рахунком 
2.4. Анкету розпорядника рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі 
призначення розпорядника рахунком. 
2.5. Нотаріально засвідчену копію легалізованого* витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або 
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або 
іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її 
місцезнаходження, перекладену на українську мову (крім документів, викладених російською мовою);  

* легалізований в консульській установі України, або засвідчений в посольстві відповідної держави в Україні 
та легалізований Міністерстві закордонних справ України, або засвідчений шляхом проставляння апостиля, 
передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961р.  
2.6. Нотаріально засвідчені копії легалізованих (апостильованих) документів, що підтверджують повноваження 
осіб, які відповідно до установчих документів мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, 
перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою). 
2.7. Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на 
облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків, 
засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально. Якщо Компанія не є платником податку в Україні, надати 
відповідний лист. 
2.8. Оригінал або нотаріально засвідчену копію легалізованої* (апостильованої) довіреності розпорядника рахунку 
у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи та засвідчену печаткою юридичної особи (у разі 
її наявності), з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, якщо розпорядником рахунку не є 
керівник цієї юридичної особи. 
2.9. Оригінал або належним чином засвідчену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів  банку, у 
якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, 
створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно  до установчих документів має 
право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником 
рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності))**. 



** - якщо компанія планує отримувати дивіденди за цінними паперами, просимо надати довідку з гривневим 
рахунком в українському банку та вказати ці реквізити в анкеті рахунку. 
 
2.10. Картку (або окремі картки) із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у 
разі її  наявності), засвідчену нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, 
виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної 
особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого 
документа всі надані депонентом до депозитарної установи  документи не засвідчуються печаткою. 
2.11. Нотаріально засвідчені копії легалізованих* (апостильованих) документів, що підтверджують юридичну 
адресу юридичної особи в країні її місцезнаходження, перекладені на українську мову (крім документів, 
викладених російською мовою). 
2.12. Копії паспортів директорів та розпорядників рахунку у цінних паперах*, засвідчені згідно чинного 
законодавства країни резидентності. 
2.13. Нотаріально засвідчені копії легалізованих* (апостильованих) документів про засновників компанії,  
перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою). 
2.14. Нотаріально засвідчену копію легалізованого* (апостильованого) документа, який підтверджує участь 
засновників у статутному капіталі компанії, їх місцезнаходження, перекладені на українську мову (крім документів, 
викладених російською мовою). 
2.15. Довідку, засвідчену підписом керівником юридичної особи (або особою, що відповідно до установчих 
документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є 
розпорядником рахунку) та засвідчену печаткою юридичної особи (у разі її наявності) щодо структури власності 
юридичної особи, що містить відомості про власників істотної участі в юридичній особі та кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів). 
2.16. У разі, якщо засновниками (учасниками) є фізичні особи, необхідно надати копії паспортів, засвідчені згідно 
країни резидентності. 
 

 3. У разі, якщо директором є юридична особа надаються наступні документи для ідентифікації: 

 

3.1. Оригінал або нотаріально засвідчену копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або 
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи,  з 
нотаріально засвідченим перекладом на українську мову  
3.2. оригінал або копію легалізованого (апостильованого) документу, що містить інформацію щодо реквізитів 
банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, з нотаріально засвідченим перекладом на 
українську мову або  інформація (лист) в довільній формі про наявність розрахункових рахунків у банку. 
3.3. Оригінал або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують юридичну адресу юридичної особи в 
країні її місцезнаходження, з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (якщо в свідоцтві про 
реєстрацію присутні відомості про адресу компанії, вищевказаний документ не потрібен)). 
3.4. Оригінал або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують призначення на посаду директора з 
нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. 
3.5. Копія паспорта директора; 
3.6. Інші документи, визначені законодавством України. 
 

4. Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту, що відповідно до законодавства країни 
створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за 
законодавством іноземної держави інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на 
цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до депозитарної установи документи, видані 
уповноваженим органом в іноземній державі, що підтверджують її право створювати такі фонди, та довідку у 
довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами. 

Для інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між 
юридичною особою - нерезидентом, що створила такий фонд, та депозитарною установою. 

Щодо кожного інвестиційного фонду, створеного юридичною особою - нерезидентом за законодавством 
іноземної держави, обслуговування прав на цінні папери якого здійснює депозитарна установа, в інформації про 
депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, вказуються: 

- найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного інвестиційного 
фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи - нерезидента, що відповідно до 
законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, 
яка його створила; 

- реєстраційний код депонента (для юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства 
країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка створила 
інвестиційний фонд, - код відповідного інвестиційного фонду (за наявності)) та ідентифікаційний код згідно з 
торговельним, банківським або судовим реєстром, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію 
юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження. 

 

Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені 
на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не 
передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, 
перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на 



російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо 
вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в 
посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або 
засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації 
іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідчені 
нотаріально. 

 
Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують 

обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, 
створених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою 
особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи 
були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством 
цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними нормами, вони не 
потребують додаткового перекладу чи засвідчення. Копії цих документів мають бути засвідчені 
нотаріально. 
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