
 

 Перелік документів для відкриття поточного рахунку приватному нотаріусу/адвокату, 

який не має рахунків в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

1. Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу)  приватного 

нотаріуса/адвоката. У разі надання паспорту громадянина України у формі картки, що 

містить безконтактний електронний носій, далі – ID-картка, додатково необхідно надати 

до Банку довідку про реєстрацію місця проживання, яка надається з Єдиного державного 

демографічного реєстру. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) 

(документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних 

осіб-платників податків, або паспорт громадянина України, до якого внесені дані про 

ідентифікаційний код).  

В разі відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду, в паспорті 

громадянина України має міститися відмітка, зроблена контролюючими органами, про 

наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта. 

3. Документ, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної 

професійної діяльності (Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю/ 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України). 

4. Документ, що підтверджує взяття приватного нотаріуса/адвоката на облік в 

контролюючому органі (Державна фіскальна  служба). 

5. Документ, що підтверджує взяття  приватного нотаріуса/адвоката на облік в  органі 

Пенсійного фонду України. 

6. Картка із зразками підписів (один примірник). 

Картка повинна містити зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб і 

зразок відбитка печатки (за наявності) та може бути засвідчена уповноваженою особою 

Банка за умови їх особистої присутності та пред’явлення паспорта (або іншого 

документа, що посвідчує особу), і документа, виданого контролюючим органом, що 

свідчить про реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб-

платників податків. 

7. Документи, необхідні для вивчення  приватного нотаріуса/адвоката: 

Опитувальник (для фізичних осіб за встановленою Банком формою). 

8. Заява на відкриття та ведення поточного рахунку. 

  

Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію 

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк має право витребувати, а 

клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну 

(необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а 

також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 

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

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

У зв’язку з цим, за результатами ознайомлення з документами, наданими клієнтом, а також у 

випадку встановлення належності клієнта до Публічних осіб або Пов’язаних з Публічними 

особами, Банк може витребувати іншу інформацію (офіційні документи), необхідні для 

ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього, а також виконання 

Банком інших вимог законодавства України. 


