
 

Додаток 7 

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів 

                                                АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА АТ „АЛЬПАРІ БАНК ” – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

УВАГА ! 

 

Будь-ласка, не залишайте порожніми поля в цьому опитувальнику. 

У разі, якщо на запитання відповіді не існує – напишіть слово «НЕМАЄ» 

I. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ КЛІЄНТА 

Прізвище та ім’я українською  

По батькові (за наявності)  

Дата народження |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| 

Місце народження  

Громадянство  

Фактична адреса ☐співпадає з місцем реєстрації 

Інша (вказати): 

 

Для резидентів: адреса 

реєстрації місця 

проживання/ місця 

перебування  

Для нерезидентів: адреса 

тимчасового 

перебування на території 

України  

Поштовий індекс  

Країна  

Регіон (область), Район  

Місто/село  

Вулиця/ провулок   

Номер будинку (будівлі, корпусу)  

Номер квартири  

Відомості про документ, 

що посвідчує особу та 

відповідно до 

законодавства України 

може бути використаним 

на території України для 

укладення 

правочинів  

Назва документа  

Номер (та за наявності – серія) документа  

Дата видачі документа (дд.мм.рррр) |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, 

Назва органу, який видав документ  

Кінцевий термін дії документа (за наявністю)   

Реєстраційний номер облікової картки платника податків України |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

II. МЕТА І ХАРАКТЕР МАЙБУТНІХ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З БАНКОМ 

З якою метою встановлюються ділові відносини   

Послуги, якими користуєтесь/плануєте користуватись ☐ Розрахунково-касове обслуговування;  

☐ Депозитні операції;  

☐ Здійснення операцій з готівкою без 

відкриття рахунку;   

☐ Збереження коштів та інших цінностей; 

☐ Кредитне обслуговування; 

☐ Операції із цінними паперами;             

☐ Інше (вказати). 

 

III. МІСЦЕ РОБОТИ 

Місце роботи Посада З якої дати працює клієнт (дд.мм.рррр) 

   

 

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ПІДПРИЄМЦЯ (ЗА НАЯВНІСТЮ)* 

Дата державної реєстрації (дд.мм.рррр)  

Облікова серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію  

Повна назва органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію  



Вид підприємницької діяльності діяльності  

 

V. ДАНІ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ З КЛІЄНТОМ 

Номер контактного 

телефону/факсу 

 

Адреса електронної пошти  

 

VI. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ: 

  1. Фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта 

  2. Фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

(за 

наявності 

для 

нерезиден

та)  

Дата 

народжен

ня 

(дд.мм.рр

рр) та 

місце 

народжен

ня 

Дані 

довіреності 

(дата видачі 

(дд.мм.рррр) 

та термін дії 

(з дд.мм.рррр 

по 

дд.мм.рррр)) 

 

Номер (та за наявності – 

серію) паспорта (або 

іншого документа, який 

посвідчує особу та 

відповідно до 

законодавства України 

може бути використаний 

на території України для 

укладення правочинів) 

Дата 

видачі 

докуме

нта 

(дд.мм.

рррр) 

 

 

Назва 

органу, який 

видав 

документ 

Реєстрацій

ний номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 

України 

Місце 

проживання/ 

перебування 

резидента або 

місце 

проживання чи 

тимчасового 

перебування для 

нерезидента в 

Україні 

1.        

2.        

 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КЛІЄНТА 

Дохід від основного місця роботи 

(у місяць) 

☐ менше 5 000 грн.       ☐ більше 5 000 грн.           

☐ більше 10 000 грн.    ☐ більше 15 000 грн.     

☐ більше 20 000 грн.    ☐ більше ________ 

грн.                                        

 

Річна сума пенсії 

☐ менше 5 000 грн.      ☐ більше 5 000 грн. 

☐ більше 10 000 грн.   ☐ більше 15 000 грн. 

☐ більше 20 000 грн.   ☐ більше ________ грн. 

 

 

Майнові права 

☐ паї 

☐ частка в юридичній 

особі 

☐ акції 

☐  інтелектуальна 

власність 

 Депозити в інших банках 

☐так 

☐ні 

Заборгованість за отриманим кредитом 

☐так 

☐ні 

Інші доходи 

☐соціальні виплати (пенсія, стипендія і т.і.) ☐ 

доходи від управління майном 

☐ доходи від капіталу     

☐  гонорар 

 

Нерухоме та цінне 

рухоме майно 

☐так 

☐ні 

 

Власник/співласник ю тощо*           ☐так ☐ні 

 

     * якщо  не є власником/співвласником, вказати «ні» якщо «так», вказати назву юридичної особи та код ЄДРПОУ     

VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ТА ІНШИХ ЦІННОСТЕЙ НА РАХУНКИ КЛІЄНТА (ЯКІ 

ОЧІКУЄ КЛІЄНТ ПРИ ВІДКРИТТІ РАХУНКУ ТА/АБО ПРИ ПРОВЕДЕННІ УТОЧНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ) 

 

Джерела надходження коштів Загальна сума (грн.)  

☐  Власні (родинні) заощадження      

☐ Успадковані кошти  

☐ Інше (вказати)  

 

Джерела надходження коштів  Загальна сума (грн.) в місяць 

☐ Сукупний середньомісячнй дохід  

☐ Доходи від продажу або відступлення права грошової вимоги  



☐ Доходи від укладання строкових контрактів або  

використання інших похідних фінансових інструментів тощо 

 

☐  Отримання фінансової допомоги  

☐  Отримання позики  

☐  Доходи від продажу цінних паперів  

☐  Доходи від корпоративних прав  

☐  Відсотки по депозитам  

☐ Доходи від надання в оренду майна    

 

IX. РАХУНКИ КЛІЄНТА, ВІДКРИТІ В ІНШИХ БАНКАХ  

Найменування банку МФО банку, або BIC код іноземного 

банку 

Номер рахунку Валюта Примітки 

     

     

     Зазначаються поточні/карткові, депозитні, кредитні, у цінних паперах та рахунки у банківських металах 

X. ІНША ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА  

 Чи являєтесь Ви публічною особою? *  ☐Так       ☐  Ні 

Чи являєтесь Ви пов'язаною/близькою особою національного публічного діяча, 

іноземного публічного діяча, діяча, що виконує політичні функції в міжнародних 

організаціях? 

 

Якщо «Так» зазначити ПІБ, дату 

народження, посаду РЕР 

 

 

XI. ЧИ МАЄТЕ ВИ РАХУНКИ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ В ІНШИХ КРАЇН. ВКАЖІТЬ НАЗВИ ЦИХ КРАЇН 

 

 

 

*Примітки: 

Публічні особи - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції  в 

міжнародних організаціях. 

Національними публічними діячами є 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 юстиції; 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 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. 

Іноземними публічними діячами є 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. 

Діячами, що виконують політичні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають 

або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або 

виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени 

міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів. 

Пов’язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні 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. 



Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, 

зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»  (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із 

суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - 

незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна 

сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи 

усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта. 

Клієнту зрозуміло, що згідно ст. 64 Закону України „Про банки і банківську діяльність” Банк здійснює ідентифікацію, верифікацію 

клієнта (особи, представника клієнта) і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання 

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

масового знищення, до відкриття рахунка клієнту, укладення договорів чи здійснення фінансових операцій, зазначених у частині 

другій цієї статті. 

Згідно з статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Банк має право витребувати, а клієнт (особа, 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), аналізу та виявлення фінансових операцій, 

що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством 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. 

У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або 

верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та 

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, зазначені в частині другій 

статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»  договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються). 

У відповідності з пунктом 63 „Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, затвердженого постановою 

Правління НБУ від 26.06.2015 №417, та з урахуванням змін законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, обов’язкове 

уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта проводиться банком у разі: 

а) зміни власника істотної участі, кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) клієнта юридичної особи або 

виявлення банком розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів);  

б) зміни місцезнаходження клієнта - юридичної особи, фізичної особи-підприємця;  

в) унесення змін до установчих документів клієнта;  

г) закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих клієнтом документів. 

У зв’язку з викладеним Клієнту зрозуміло, що у вище вказаних випадках, він зобов’язаний надати банку належним чином завірені 

копії документів, у яких зафіксовані зміни, що відбулися. 

Наведені у цій анкеті – опитувальнику дані є повними та достовірними і можуть бути перевірені в наявних у Банку джерелах. Дані, 

наведенні у юридичних документах на відкриття рахунку є чинними, (дійсними) на момент їх подання та включають всі необхідні 

ідентифікаційні дані. 

             ___________                                                                                            (_____________________) 

            (підпис)                                                                                                                           (ініціали, прізвище Клієнта) 

            

„     ” _______________ 201___ року 

 

 Ідентифікацію перевірив та здійснив верифікацію  

 

 Працівник___________________      ___________          _________________ 

                 (посада)                   (підпис)               (ініціали, прізвище) 
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