Додаток № 1
до Програми здійснення заходів з належної перевірки клієнтів

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(в тому числі для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати))
Інформація, надана Вами в цій Анкеті-опитувальнику, є банківською таємницею,
зберігання та захист якої АТ “АЛЬТБАНК” здійснює відповідно до законодавства України

Українською

1.

Прізвище, ім’я, по-батькові (за
наявності)

2.

Громадянство, дата та місце
народження

3.

Ідентифікаційний документ
(паспорт або інший документ)

4.

Місце проживання або
перебування (для резидента)

Поштовий індекс |__|__|__|__|__| Область _________________________________ Район ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.

Місце тимчасового перебування
в Україні (для нерезидента)

Поштовий індекс |__|__|__|__|__| Область _________________________________ Район ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6.

РНОКПП (ідентифікаційний код)

Англійською

Назва _______________________________________, серія _____________________________, номер ____________________________

Дата видачі |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| Орган, що видав _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- відмовився від прийняття РНОКПП

Якщо в п. 6 анкети проставлена відмітка про відмову від прийняття РНОКПП, то зазначте номер та
серію (за наявності) паспорту громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від
прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в
електронному безконтактному носії
7.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за
наявності)

8.

Інформація про засоби зв’язку (із зазначенням коду країни, коду області/міста/оператора):

Стаціонарний тел. |__|__|__| |__|__|__|
Мобільний тел.
9.

+|__|__| |__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|

Ім’я (NIK) у Facebook (за наявності) __________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail _______________________________________

Зазначте тип діяльності:

- Працевлаштований /

- Безробітний

Місце роботи, посада __________________________________________________________________________________________

- Власник бізнесу

Найменування, код ЄДРПОУ, доля в статутному капіталі): ________________________________________________

- Підприємець
- Незалежна професійна діяльність

Зазначте вид діяльності _______________________________________________________________________________________

- Студент /

- Пенсіонер /

- Домогосподарка /

- Тимчасово не працюю /

- інше _________________________________________________________________

10.

Чи Ви здійснюєте підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність? Якщо «так», зазначте
вид підприємницької/незалежної професійної діяльності, дату і номер запису про проведення державної
реєстрації ФОП ________________________________________________________________________________________________________________________

11.

Чи планує клієнт використовувати наступні послуги банку або проводити наступні фінансові операції?

- не здійснюю

Безготівкові розрахунки за безтоварними операціями (позика,
фіндопомога, відступлення прав вимоги або переведення боргу, тощо).

ні /

так

Безготівкові перекази за віртуальними активами (купівля-продаж,
обмін)?

ні /

так

Купівлю-продаж цінних паперів або розрахунки за цінні папери.

ні /

так

Операції з готівкою (внесення або зняття з рахунку).

ні /

так, орієнтовний щомісячний обсяг (грн.) ________________________

12.

Характеристика фінансового стану:

Чи перевищує Ваш місячний рівень доходів офіційний розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу?
12.1. Зазначте місячний рівень доходів

так /
ні
______________тис. грн.

12.2. Чи маєте у власності нерухоме майно?

так /

ні

12.3. Чи маєте у власності цінне рухоме майно?

так /

ні

12.4. Чи маєте у власності цінні папери?

так /

ні

12.5. Чи маєте прострочену заборгованість за кредитами та відсотками в інших банках?

так /

ні

13.

Щомісячний орієнтовний обсяг надходження коштів
на поточний рахунок в АТ «АЛЬТБАНК», що
планується.

14.

Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта, у тому числі що плануються:

заробітна плата
пенсія, стипендія, соціальні виплати

- до 29 999,00 грн.
- від 100 000,00 до 399 999,00 грн.
- більш 1 500 000,00 грн.

- від 30 000,00 до 99 999,00 грн.
- від 400 000,00 до 1 499 999,00 грн.

дохід від операцій з цінними паперами
від продажу майна (рухомого, нерухомого, тощо)

дохід від здачі майна в оренду
дохід від корпоративних прав
дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності

позика (фіндопомога), кредит, депозит
надходження з власних рахунків в інших банках
інші (зазначте) ________________________________________________________________

15.

Чи порушені щодо Вас кримінальні справи? Якщо «так», зазначте номера справ: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ні /

так

16.

Чи відмовляли Вам в обслуговуванні в інших банках? Якщо «так», зазначте назву банку, який відмовив в
обслуговуванні, та причину відмови: _________________________________________________________________________________________

ні /

так

17. Особи, що уповноважені діяти від імені клієнта:
Прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності)

- довірених осіб немає

Номер (та за наявності – серію) паспорта
(або іншого документа, який посвідчує
особу), дата видачі (дд.мм.рррр) та орган,
який його видав

Місце проживання або
перебування
(для нерезидентів - місце
проживання або тимчасового
перебування на території України)

Реєстраційний
номер облікової
картки податків

Дата
народження

Особа є

PEPs1

так
так
18. Чи належите Ви до PEPs1?

ні /

так

19. Якщо в п.п. 17, 18 анкети відмічене належність до PEPs, зазначте статус цієї особи:
- публічний діяч
- член сім’ї публічного діяча
- особа, яка пов’язана із публічним діячом
Зазначте наступну інформацію про політично значущу особу:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) українською мовою __________________________________________________________________________________________________
- назва посади _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- дата призначення/звільнення на/з посаду(и) _____________________________________________________________________________________________________________________
- реєстраційний номер облікової картки платника податків України ___________________________________________________________________________________________
- дата та місце народження __________________________________________________________________________________
- громадянство ________________________________________________________________
- місце проживання або місце перебування (місце тимчасового перебування) ________________________________________________________________________________
- номер та серію (за наявності) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав __________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) ________________________________________________________________
20. Чи є клієнт або особи, зазначені в п. 17 анкети, пов’язаними особами2 АТ «АЛЬТБАНК»?

ні /

так

ні /

так

Якщо «так», зазначте ПІБ цієї фізичної особи ____________________________________________________________________________________________
21. Чи є клієнт або особи, зазначені в п. 17 анкети, громадянином чи податковим резидентом США 3?
Якщо «так», надайте до банку копію відповідної форми за Законом США «Про оподаткування закордонних рахунків»
(W-9, W-8ECI, W-8BEN, W-8BEN-E).

Підписуючи цю анкету-опитувальник, підтверджую, що:
- наведені у анкеті-опитувальнику дані є повними та достовірними і можуть бути перевірені банком за іншими джерелами;
- документи (копії документів), що надані банку, є чинними (дійсними) на момент їх надання;
- АТ «АЛЬТБАНК» проінформував мене про покладені на банк зобов’язання щодо обробки персональних даних без отримання згоди
суб’єкта персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- поняття «PEPs», «пов’язана особа банку» та «податковий резидент США» мені зрозумілі, а надана інформація є достовірною.

Клієнт

_____________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
(дата заповнення анкетиопитувальника)

_______________________
У випадку, якщо при заповненні будь-якої графи анкети-опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на
цьому або додатковому аркуші та засвідчіть її підписом та печаткою (за наявності) клієнта, зробивши позначку у відповідній графі анкети-опитувальника - “Див.
на останній/додатковій сторінці”.

ВІДМІТКИ БАНКУ
Повноту та правильність заповнення анкети-опитувальника перевірив працівник банку, відповідальний за ідентифікацію і вивчення
клієнта:

________________________
(підпис)

____________________________
(посада, прізвище, ініціали)

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|
(дата)

PEP (PEPs у множині) - фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа,
кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою. Перелік посад,
призначення на які тягне набуття статусу «політично значущої особи» зазначене в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з яким можливо ознайомитися за
посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 або отримати у відділенні у вигляді пам’ятки.
1

Пов’язані особи з банком – це 1) контролери банку; 2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане
володіння істотною участю у банку; 3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку; 4) споріднені та афілійовані
особи банку, у тому числі учасники банківської групи; 5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку; 6) керівники юридичних осіб
та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб; 7)
асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цього визначення; 8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або
власниками істотної участі; 9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час
проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.
2

3

Податковий резидент США –фізична особа, яка є а) громадянином США або громадянином американських територій (Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови
(США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа), чи б) фізична особа, яка має зелену картку США (United States permanent resident card (USPRC) – green

card), чи в) фізична особа, яка фактично перебувала в США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному
році.
Ця інформація запитується з метою виконання вимог Закону США «Про оподаткування закордонних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA),
детальніше на www.irs.gov

Член Правління, Операційний директор – Відповідальний працівник
за проведення фінансового моніторингу Н.Л. Воробйова

