
 ФІЗИЧНА ОСОБА — НЕРЕЗИДЕНТ 

 

1. Для ідентифікації та верифікації здійснює наступні дії: 

·0 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 АТ 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 АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які 
раніше були ідентифіковані або верифіковані АТ 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 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо 
фінансового моніторингу. 

·1 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. 

·2 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) (крім власника – фізичної особи). 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. 

Фізична особа — резидент або нерезидент також пред’являє свій паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається 
представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або 
інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються 
нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу 
депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення 
ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу, особисто). 

 

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

 

·3 Заяву на відкриття рахунку в цінних паперах – для нових клієнтів або розпорядження на 

проведення адміністративних операцій – для депонентів у разі зміни будь-яких реквізитів. 
Заява-підтвердження про те, що фізична особа не зареєстрована як фізична особа - підприємець та 
не провадить незалежну професійну діяльність (окрім фізичних осіб - підприємців). 
·4 Анкету рахунку у цінних паперах. 
·5 Анкету керуючого рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі 
призначення керуючого рахунком. 

·6 Анкету розпорядника рахунку у цінних паперах (невід’ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у 

разі призначення керуючого рахунком; 

·7 Картку (або окремі картки) із зразком підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах, яка 

підписана в присутності працівника Депозитарної установи (що має відповідні повноваження) або 



засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких 

нотаріальних дій. 

·8 Копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб 

- платників податків (для нерезидентів – за наявності)*. 
* Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не 
вимагається; 
·9 Оригінал або нотаріально засвідчену копію легалізованої ** довіреності на розпорядника рахунку 
у цінних паперах з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (у разі наявності іншого 
розпорядника). 
** Якщо довіреність була видана на території іноземної держави - легалізована в консульській 
установі України, або засвідчена в посольстві відповідної держави в Україні та легалізований 
Міністерстві закордонних справ 

 

України, або засвідчена шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує 
вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961р. 
·10 Документи щодо ідентифікації та вивчення особи відповідно до вимог законодавства. 
·11 Інші документи, визначені законодавством України. 

 

 3. Якщо фізична особа зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності додатково 
додаються: 

 

3.1. Оригінал або копію витягу з ЄДР, засвідченого нотаріально або органом, що видав документ, 
якщо фізична особа зареєстрована в установленому законодавством порядку як суб'єкт 
підприємницької діяльності. Витяг з ЄДР повинний містити інформацію про взяття на облік фізичної 
особи в контролюючих органах як платника податків. У випадку отримання фізичною особою 
відомостей з ЄДР в електронній формі, надається витяг з ЄДР в паперовій формі, засвідчена 
підписом та печаткою фізичної особи-підприємця (у разі її наявності). В такому випадку Депозитарна 
установа перевіряє актуальність витягу з ЄДР на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного 

 державного реєстру за номером та датою її формування. 
У разі невідповідності інформації в наданому фізичною особою витягу з ЄДР даним он-лайн сервісу ЄДР на момент перевірки документів, Депозитарна установа має право 

відмовити фізичній особі у відкритті рахунку. 
 

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. 

 


