
 

ОПИТУВАЛЬНИК  

 щодо операцій клієнта з внесення /зняття готівки в касі Банку 

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  

просимо уважно заповнити всі пункти опитувальника. Пропущення пунктів опитувальника не допускається. 
 

 І. Інформація по клієнту 

1. Назва (або П.І.Б.) клієнта та ІПН/ЄДРПОУ 

 Назва/ПІБ: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 ІПН/ ЄДРПОУ:  ____________________________________________________ 

2. Сфера діяльності / місце роботи (посада) 
клієнта 

 основний вид діяльності для ЮО: ________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 державний службовець/чиновник                                                                                                                               
 приватний підприємець             
  займаюсь незалежною професійною діяльністю 
 власник (засновник) юридичної особи   
 студент      
 пенсіонер  
 безробітний  
 найманий працівник ЮО: ________________________________________ 
                                                                                                                                            ( Назва) 
                          
 Інше__________________________________________________________  

3. Належність клієнта до Публічних осіб 
Якщо «Так», перевірити на відділенні наявність 
погодження.  

 Так                  Ні 

  

 ІІ. Інформація щодо типу та суми операції 

Тип операції 
 внесення готівки  

 зняття готівки  

№ рахунку операції № ____________________________________ 

Сума операції (зазначити) ___________________________________ грн. (або еквівалент) 
 

ІІІ. Операція з внесення готівки  

1. Зазначити джерело походження коштів,  
які зараховуються на рахунок  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

2. Надання документального підтвердження 
джерел походження коштів.  

В якості підтвердження джерел походження коштів надаю в Банк:  
 декларація про доходи /дохід, отриманий від діяльності ФОП              

 договір продажу майна /цінних паперів              

 інформацію про дивіденди /роялті *        
 інформацію про спадок / дарування 
 довідку про заробітну плату / бонуси/пенсію 
 депозитний договір 
 Інше__________________________________________________________ 
                                                          (зазначити, що саме) 

 
3. Зазначити причину не проведення 

фінансової операції у безготівковій формі? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

* - надається виписка, що кошти отримувались готівкою  

 



 

ІV. Операція зі зняття готівки  

1. Яке джерело походження коштів на рахунок, 
з якого знімаються 

 за товари/послуги, зазначити які саме: ____________________________ 
________________________________________________________________ 
 за продаж майна /цінних паперів / переуступка боргу             

 дивіденди /роялті        
 спадок / дарування 
 заробітна плата / бонуси 
 Інше__________________________________________________________ 

2. Зазначте особу - відправника коштів** 

 Юридична особа 
________________________________________________________________ 

                                                                 (ЄДРПОУ, Назва) 

 фізична особа – підприємець ____________________________________ 
________________________________________________________________ 

                                                              (Ідентифікаційний код, ПІБ) 

 фізична особа _________________________________________________ 
                                                                                                                              (Ідентифікаційний код, ПІБ) 

 

3. Яким чином Ви пов’язані з особою -  
відправником коштів** 

 Роботодавець      
 Діловий партнер 
 Родич                     
 Спільні власники/керівники 
 Спільні довірені особи  
 Я не знайомий із відправником коштів 
                                        
 Інше__________________________________________________________ 
                                                                                                (зазначте відправника коштів) 

 

4. Які документальне підтвердження джерел 
походження коштів* (копії документів, 
вказаних в цьому пункті, обов’язково 
додаються до Опитувальника)** 

 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

5. Якщо кошти на рахунок надходять від 
різних юридичних осіб вкажіть, яким 
чином вони пов’язані між собою та з Вами 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

  

6. Вкажіть цілі використання готівки, що 
отримується. Чи буде подальше цільове 
використання готівки документально 
підтверджене? Якщо ні, зазначити причину 
відсутності підтвердження. 

 

  

7. Чому Ви не проводите фінансову операцію,  
вказану у Опитувальнику,  у безготівковій 
формі? 

      
 

  

ЗАСВІДЧУЮ та ГАРАНТУЮ, що операція із зняття готівки з рахунку та джерела надходження коштів на рахунок мають 
економічну доцільність (сенс) та: 
- НЕ пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму 
 та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; 
- НЕ пов'язані із вчиненням суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або 
за яке передбачені міжнародні санкції; 
- НЕ пов’язані із здійсненням уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним 
законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу; 
- НЕ пов’язані із здійсненням виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, уникнення оподаткування тощо.  

  

* п.4 не заповнюється у випадках, коли кошти на рахунок надійшли від роботодавця ( у вигляді зарплати) або родичів. 

** пп.2-4 Розділу IV не потребують заповнення  клієнтами юридичними особами  

 

 

Я підтверджую достовірність вищенаведеної інформації. 

 
 

 

 

Дата заповнення:  підпис клієнта  
                                                                                                                                   

________________________П.І.Б.                 
 

Дякуємо за надання інформації! 


