ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
клієнта – фізичної особи
1. Особиста інформація.
Прізвище, ім'я, по батькові: (за наявності)_____________________________________________________________________
Документ, який посвідчує особу: назва__________________ серія_______ номер________ Дата видачі ____ .____ .______р.
Ким виданий________________________________________________________________________________________________
Дата та місце народження: ___ .___ ._____р. _____________________________________Громадянство:________________

.

Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків):

За наявності в паспорті відмітки органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера зазначається
код «000000000».

Адреса зареєстрованого місця проживання (або тимчасового перебування – для нерезидентів).
Країна: _____________________ Область:______________________________ Район:___________________________________
Поштовий індекс: |__|__|__|__|__| Населений пункт:(  м. /  смт. /  с.)_________________________________________

 вулиця /  проспект /  бульвар /  алея /  площа: _________________________________________________________
 будинок /  корпус: _______  квартира: ___________
Чи є адреса зареєстрованого місця проживання Вашим фактичним місцем проживання (поштовою адресою)?

Так  Ні , якщо «Ні», то зазначте Ваше місце проживання (поштову адресу):______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Дані про роботу:

 Власник/ця;
 Найманий робітник/ця;  Домогосподар/ка;
 Безробітний/на;  Студент/ка;
 Пенсіонер/ка.

 Тимчасово не працюю

Місце роботи:______________________________________________________________________________________________
Посада:____________________________________________________________________________________________________
2. Кореспондентські дані.
Вкажіть, будь ласка, зручну для Вас форму зворотного зв’язку з Банком: Листування поштою ; e-mail ; Телефоном ;
Номери контактних телефонів:_______________________________ Адреса електронної пошти:___________________________
3. Загальні відомості.
3.1. Наявність фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта:
ідентифікаційні дані особи за формою, що додається (Додаток 1).
3.2. Наявність фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта:

Так 

Так 

Ні , якщо «Так», то наведіть

Ні , якщо «Так», то їх кількість:

(наведіть ідентифікаційні дані кожної особи за формою, що додається (Додаток 1).

3.3. Наявність фізичних осіб, які мають можливість вирішального впливу на Ваші фінансові операції незалежно від
фактичного володіння активами, що Вам належать:

Так 

Ні , якщо «Так», то їх кількість:

(наведіть

ідентифікаційні дані кожної особи за формою, що додається (Додаток 1).

3.4. Ви здійснюєте незалежну професійну діяльність, а саме діяльність: приватного нотаріуса; адвоката; судового
експерта? Так  Ні 
3.5. Ви займаєтесь підприємницькою діяльністю?
Так 
Ні , якщо «Так», то надайте інформацію за формою
що додається (Додаток 2).
3.6. Чи є/були Ви:
А) Публічним діячем? 1 Так Ні
Б) особою, яка пов’язана з публічним діячем (члени сім'ї та інші близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і
сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені)? Так  Ні 
В) особою, яка діє від імені публічного діяча ? Так Ні
Якщо у цьому пункті Ви зазначили «Так», то вкажіть: назву відповідного органу чи установи, в якому Ви або член
Вашої родини або особа від імені якої Ви дієте, займає /займав відповідну посаду; назву займаної посади Вами або членом
Вашої родини, або особи від імені якої Ви дієте; ПІБ члена родини та родинний зв’язок або ПІБ особи від імені якої Ви
дієте:_____________________________________________________________________________________________________
3.7. Чи маєте Ви судимості не погашеної і не знятої в установленому законодавством порядку? Так  Ні 
3.8. Чи були Ви раніше позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в порядку,
передбаченому Кримінальним кодексом України ? Так  Ні 

1

Публічні діячі (особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник
уряду, міністри та їх заступники; депутат парламенту; член верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого
рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; член суду аудиторів або правлінь центральних банків;
надзвичайний та повноважний посол, повірений у справах та високий посадовець збройних сил; член адміністративних, управлінських чи
наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення

4. Фінансовий стан.
4.1. Чи маєте Ви рахунки в інших банках? Так  Ні , якщо «Так», то вкажіть:
Назву банку___________________________________________ код банку ______________ № рахунку____________________
Назву банку___________________________________________ код банку ______________ № рахунку____________________
4.2. Вкажіть, будь ласка, послуги, якими плануєте користуватися найближчим часом: поточний рахунок ;
вкладний (депозитний) рахунок ; поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних
платіжних засобів ; рахунок в цінних паперах ; купівля/продаж цінних паперів ; іпотечне кредитування ;
споживче кредитування ; автокредитування ; депозитарні сейфи ; операції з банківськими металами; інше .
Якщо «Інше», то вкажіть які саме? _____________________________________________________________________________
4.3. Позначте операції, які Ви здійснюєте або маєте намір здійснювати:
 надання гарантій та порук за третіх осіб або отримання гарантій та порук третіх осіб;
 операції з цінними паперами, у тому числі на пред’явника;
 добровільні пожертвування та благодійна допомога;
 одержання або надання фінансової допомоги, в тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги
нерезидентам;
 відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;
 надходження грошових коштів із іноземних держав (переказ грошових коштів в іноземні держави);
 операції з нерухомим майном;
 інші. Якщо «Інше», то вкажіть які саме? _________________________________________________________________
4.4. Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний доход (грн):

 до 1 000;  1 000 – 5 000;  5 000 -15 000;  15 000 – 25 000;  25 000 і більше.
4.5. Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить сукупний середньомісячний доход (грн) членів
Вашої сім’ї:  до 1 000;  1 000 – 5 000;  5 000 -15 000;  15 000 – 25 000;  25 000 і більше.
4.6. Вкажіть, будь ласка, джерела Вашого доходу:
основне місце роботи ; підприємницька діяльність/ діяльність приватного нотаріуса/ адвоката/ судового експерта ;
соціальні платежі (пенсія, стипендія, виплати по безробіттю тощо) ; доходи від рухомого/нерухомого майна, землі, цінних
паперів, прав власності тощо; інші джерела доходу. Якщо «Інші», то вкажіть які саме? ____________________________
4.7. Чи є у Вас зобов’язання, борги щодо будь-якого банку або іншої фізичної, або юридичної особи? Так  Ні .
4.8. Чи виступаєте Ви поручителем перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку? Так  Ні .
4.9. Чи володієте Ви нерухомим та цінним рухомим майном? Так  Ні . Якщо «Так», то вкажіть яким:

 Будинок;  Квартира;  Гараж;  Автомобіль;  Земельна ділянка;  Нежитлове приміщення
 Інше Якщо «Інше», то вкажіть яке саме? _____________________________________________________________________
4.10. Чи володієте Ви цінними паперами? Так  Ні .
4.11. Чи є у Вас вклад (депозит) в іншому банку? Так  Ні .
4.12. Чи маєте Ви істотну участь (10 і більше відсотків) або опосередковану участь у юридичній особі (особах),
розташованій (них) на території України або за її межами? Так  Ні .
4.13. Вкажіть, будь ласка, джерела надходження наявних (очікуваних) грошових коштів (за квартал):
Кількість операцій (шт.): ____ на загальну суму (грн):  до 10 000;  10 000 - 50 000;  50 000 - 100 000;

 100 000 - 250 000;  250 000 - 500 000;  500 000 - 1 000 000;  більше 1 000 000;  Інша сума. Якщо «Інша», то
вкажіть яка? ________________________________________________________________________________________________
Джерела надходження:  Від продажу власного майна;  Від залучення кредитів, позик;  кошти одержані в порядку
спадкування;  доходи, прибутки отримані від здійснення підприємницької діяльності;  відшкодування страхових сум;

 з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків відкритих в інших банках;  Інші джерела (вказати які
саме):_________________________________________________________________________________________________________________
Джерела надходження коштів на рахунки Клієнта є такими, інформацію щодо яких можливо перевірити? Так  Ні .
Вся надана за цим опитувальником інформація є такою, що її можливо перевірити? Так  Ні .
У разі будь - яких змін в інформації, що зазначена в цьому опитувальному листі, зобов’язуюсь повідомляти про ці
зміни Банк.
Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною, та дійсною за станом на дату її подання.
Дата заповнення опитувального листа ____ .____ .________р.
___________________________________________________
ПІБ Клієнта

________________
Підпис Клієнта

