
/ 
 

 

Шановні клієнти! 

Відповідно до ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», частини третьої статті 9 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про здійснення банками фінансового 

моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015р. № 417, при здійсненні 

фізичною особою, фізичною особою – підприємцем (далі - Клієнт), переказів без відкриття рахунку на суму, що 

дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, але є 

меншою за суму 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, а саме: 

- переказів іноземної валюти за межі України з використанням платіжних систем Western Union, Meest; 

- переказів національної валюти в межах України з використанням платіжних систем Western Union, Аваль-Експрес; 

- переказів (платежів) національної валюти на користь юридичної особи ( «вільний платіж» або відповідно до укладеного з 

юридичною особою договору); 

- поповнення фізичною особою карткових, поточних та депозитних рахунків іншої фізичної особи, тощо; 

здійснюється ідентифікація та верифікація Клієнта на підставі документів, що посвідчують особу Клієнта.  

До операції вносяться наступні дані Клієнта:  

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;  
- місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - 

нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з 
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ІПН), номер (та за 
наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання 
ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження. 
Працівник відділення повинен зробити у присутності Клієнта копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта 

фізичної особи - нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу) та (у випадку необхідності) копію документа, що 

містить ІПН або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову 

від прийняття ІПН або інших документів та/або інформації, одержаної від Клієнта, що містять відомості про місце 

проживання/ тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні. Копії належним чином засвідчуються. 

У випадку, якщо Клієнт здійснює декілька вищезазначених операцій в місяць, які в загальній сумі дорівнюють чи 

перевищують 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті, то здійснюється повна 

ідентифікація Клієнта (Клієнт, крім документа, що посвідчує особу Клієнта, повинен надати ІПН (у разі наявності) та 

заповнити опитувальник)*. 

Ідентифікація та верифікація Клієнта-отримувача переказів без відкриття рахунку з використанням платіжних систем 

Western Union, Meest, Аваль-Експрес, здійснюється таким же чином, як зазначено вище. 

 

* - та в інших випадках згідно законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення.  

 


