
Опитувальник фізичної особи - підприємця 
З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально задовольняли Ваші 

потреби, а також для визначення мети та характеру майбутніх ділових відносин просимо Вас 

відповісти на наступні питання. 

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, 

пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають 

варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає 

фактичний стан речей. 

Інформація, що вноситься в опитувальник, має статус банківської таємниці та не може бути використана або 

розповсюджена без відома Клієнта, окрім випадків, передбачених законодавством. 

Розділ 1. Загальні відомості про Клієнта 

1.1  Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) 

фізичної особи - підприємця   

1.2 Громадянство  Україна     

 Інше (зазначити): 

1.3 Відомості про документ, що посвідчує особу - Паспорт         - Інший (зазначити): 

Серія  Номер  Дата видачі  

 

1.4 Місце проживання або місце перебуваня: 
країна, область (регіон), місто(селище), вулиця, 

будівля (корпус), квартира 

 

 

1.5 Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків
*
   

1.6  Адреса місця тимчасового перебування на 

території України (для нерезидентів)  

1.7 Номер контактного телефону та факсу  

Факс відсутній 

1.8 Адреса електронної пошти  

 
Розділ 2. Дані для вивчення Клієнта 

2.1 Послуги якими планує користуватись у Банку Клієнт: 

 - розрахунково касове обслуговування    - кредитні операції           

 - система клієнт-банк        - зовнішньоекономічні перекази  

 - платіжні картки               - депозитні операції                                 

 - інше (зазначити) 

2.2 Зміст діяльності Клієнта: (розкрити суть діяльності з конкретизацією: виробництво якої продукції, купіля-

продаж яких товарів, які послуги надаєте/роботи виконуєте, тощо) 

 

2.3 Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності), що підлягає ліцензуванню 

  - ліцензії (дозволи) відсутні                                                      - надано копії ліцензій (дозволів) 

2.4 Рахунки, що відкриті в інших банках 

Найменування банку Код банку (SWIFT, BIC-код) 
Номер рахунку 

 

   

   

     Рахунки в інших банках відсутні  

2.5 Ідентифікаційні дані представника(ів) Клієнта
 
(особа(и), які на законних підставах мають право вчиняти певні 

дії від імені Клієнта): 

    Представники відсутні            

Прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) та дата народження 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків / 

Громадянство (для 

нерезидентів) 

Серія (за наявності) та номер 

паспорта (або іншого документа, що 

посвідчує особу – зазначити назву), 

дата його видачи  та назва органу, 

що видав 

Місцезнаходження: 

країна, область (регіон), місто 

(селище),вулиця, будівля 

(корпус), квартира 

    

    

2.6 

Чи  належать фізичні особи зазначені в пунктах 1.1 та 2.5 до публічних осіб
1
 або близьких

2
 чи пов’язаних

3
 з 

ними осіб? Якщо так, то необхідно зазначити: 

 - фізичні особи зазначені в пунктах 1.1 та 2.5 опитувальника, не належать до публічних осіб або близьких чи пов’язаних 

з ними осіб 



Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

публічного діяча або особи близької чи 

пов’язаної з публічним діячем 

Публічні функції, які виконує/виконував (ла) та період виконання даних 

функцій; у випадку, якщо особа близька чи пов’язана з публічними 

особами, зазначити також ступінь зв’язку та прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності)  публічного діяча 

  

  

2.7 
Чи є фізичні особи зазначені в пунктах 1.1, 2.5, керівниками юридичної особи?  Якщо так, то необхідно 

зазначити: 

 Фізичні особи зазначені в пунктах 1.1, 2.5, 2.6 не є керівниками юридичної особи 

Прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) 
Назва юр. особи: Код згідно з ЄДРПОУ : 

   

2.8 
Чи є фізичні особи зазначені в пунктах 1.1, 2.5, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*** 
юридичної особи? Якщо так, то необхідно зазначити: 

 Фізичні особи зазначені в пунктах 1.1, 2.5, 2.6 не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної 

особи 

Прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) 
Назва юр. особи: Код згідно з ЄДРПОУ : 

   

2.9 Основні контрагенти Клієнта: 

Назва юридичної особи / 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

Код за ЄДРПОУ / РНОКПП (для резидентів) 

Країна / громадянство (для нерезидентів) 

  

  

3.0 Система оподаткування (тип оподаткування): 

 - загальна система оподаткування  - спрощена  система оподаткування 
 - неприбуткова та звільнена від 

податків  

Періодичність подання 

звітності 
 - щомісячно  - щоквартально  - щорічно 

Форма звітності (баланс, звіт, 

інше): 
 

 
Розділ 3. Фінансовий стан Клієнта 

3.1.  Джерела та середньомісячні обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки Клієнта, у тому числі 

очікувані (усі поля п.3.1 обов’язкові для заповнення): 

Сукупний середньомісячний 

дохід 

  - до 150тис.грн.  - від 150 тис. грн. до 500 тис. 

грн. 

  від 500тис.грн і більше 

У вигляді фінансової 

допомоги 

   - немає   - до 150 тис. грн.   - 150 тис. грн. і більше 

Від продажу цінних паперів    - немає    - до 150 тис. грн.   - 150 тис. грн. і більше 

Від продажу або відступлення 

права грошової вимоги 

   - немає    - до 150 тис. грн.    - 150 тис. грн. і більше 

У вигляді позики   - немає    - до 150 тис. грн.   - 150 тис. грн. і більше  

Від укладання строкових 

контрактів або використання 

інших похідних фінансових 

інструментів та деривативів 

  - немає   - до 150 тис. грн.   - 150 тис. грн. і більше  

3.1.1 
Джерела та середньомісячні обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки Клієнта, у тому числі 

очікувані (поля п 3.1.1. заповнюється у випадку наявності): 

Торгівельна виручка від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
  - до 150 тис. грн.    - 150 тис. грн. і більше  

Інше (зазначити): 

 
  - до 150 тис. грн.    - 150 тис. грн. і більше  

3.2 Наявне нерухоме та/або цінне рухоме майно?  Так                                                Ні 

3.3 Якщо так, зазначити, яке саме майно:  

  - депозити          - машина         - корпоративні права      

   - квартира       - земельна ділянка    - цінні папери              

  - інше (зазначити) 

3.4 Фінансові показники Клієнта:  

показник на останню звітну дату 

дохід від реалізації продукції,  



приведений до річного
**

 

загальна сума заборгованості за 

кредитами в банках   
 

  фінансова звітність ще не складалась  

3.5 Період роботи в бізнесі  до 1-го року  

від 1-го до 3-х років  

більше 3-х років  

3.6 
Загальна кількість працівників: 
(включаючи договори підряду): 

 

  Не використовую найману працю 

 

Я підтверджую достовірність та повноту відомостей, відображених в Опитувальнику, та відповідність 

моїх ідентифікаційних даних/даних представників відомостям, зазначеним в отриманих від мене офіційних 

документах. Оформлення офіційних документів відповідає вимогам законодавства, станом на дату заповнення 

Опитувальника надані до Банку документи є чинними (дійсними).  

Мені відомо, що відповідно до статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк має 

право витребувати, а Клієнт (представник Клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для 

здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів), та інші передбачені законодавством України документи та відомості, які 

витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення. При цьому, у разі ненадання необхідних документів чи відомостей, або умисного подання 

неправдивих відомостей про себе, Банк буде змушений відмовити Клієнту в його обслуговуванні, та має право 

діяти відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Дата заповнення     ___   _____________  201__року. 

 

________________________________________  

(П.І.Б. Клієнта / Представника Клієнта) 

 

 

 

______________________________________ 
(П.І.Б. Клієнта / Представника Клієнта) 

  

  

М.П. 

Працівник Банку, який перевірив опитувальник 

_________________________________________ 

(посада) 

_________________________________________ 

(ПІБ) 

____________________________________ 

(підпис) 

Розділ 4. Пов’язані з банком особи 

4.1  

Чи володіє Фізична особа-підприємець прямо та/або 

опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами 10 і 

більше відсотками статутного капіталу ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»? 

Так                            Ні    

4.2 

Чи має  Фізична особа-підприємець права голосу за 10 і 

більше відсотками акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ»? 

Так                            Ні    

4.3 

Чи має Фізична особа-підприємець, незалежно від 

формального володіння частиною статутного капіталу ПАТ 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», можливість значного 

впливу на управління чи діяльність Банку? 

Так                            Ні    

Якщо так, то необхідно визначити характер впливу:  

 

4.4 

Чи є хтось з фізичних осіб, зазначених у розділі 2 

опитувальника, власником істотної участі*** у ПАТ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»? 

Так                              Ні    

Якщо так, то необхідно вказати ПІБ таких осіб: 

 

4.5 

Чи є хтось з фізичних осіб, зазначених у розділі 2 

опитувальника, прямим родичем
4
 керівників і власників 

істотної участі у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ»? 

Так                          Ні        

Якщо так, то необхідно вказати ПІБ особи, вид 

родинних стосунків та ПІБ керівника/власника 

істотної участі у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ», з яким особа знаходиться у родинних 

стосунках  

 



 

 
*
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників 

податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України в електронному безконтактному носії. 

** 
Зазначається сума доходу від реалізації продукції за останній рік. Якщо фізична особа-підприємець подає щоквартальну звітність, у даному полі 

зазначається дохід від реалізації продукції, приведений до річного (дохід від реалізації продукції за останній квартал). 
***

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 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. 

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного 

капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права. 
**** 

Істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше 

відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. 
1 Публічні діячі -особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, 

а також близькі чи пов'язані з ними 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. 
2
 Близькі особи національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації - 

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 
3
 Пов'язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній 

організації, 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. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, 

батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у 

тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 
4
 Прямі родичі: чоловік/дружина,  батько/вітчим, мати /мачуха, донька/падчерка, син/пасинок, брат, сестра, дід, баба, онук, онука, батько 

чоловіка/дружини, мати чоловіка/дружини, донька чоловіка/дружини, син чоловіка/дружини, брат чоловіка/дружини, сестра чоловіка/дружини, дід 

чоловіка/дружини, баба чоловіка/дружини, онук чоловіка/дружини, онука чоловіка/дружини, чоловік/дружина доньки, чоловік/дружина сина , чоловік/дружина 

брата, чоловік/дружина сестри, чоловік/дружина онуки, чоловік/дружина онучки, особа є опікуном або яка перебуває під опікою. 
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