
 

                                                                                                                               
Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку  

фізичній особі-підприємцю в АТ «Ідея Банк»: 
 

 Заява про відкриття поточного рахунку (відкриття рахунків у різних валютах відбувається за 

наявності окремої заяви про відкриття поточного рахунку для кожного рахунку) 

 Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) фізичної особи-

підприємця:  

або 

паспорт Громадянина України старого зразка у вигляді книжечки;  

або 

паспорт Громадянина України для виїзду за кордон; 

або 

паспорт громадянина України  формі ID-картки  При наданні паспорта громадянина України у 

формі картки, що містить безконтактний електронний носій додатково необхідно надати до 

Банку  Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру. У випадку якщо  Витяг з 

Єдиного  державного демографічного реєстру до ID-картки не оформлявся, то інформація 

щодо  місця проживання встановлюється на основі інформації, зазначеної Клієнтом в анкеті- 

опитувальнику. 

або 

е – документ (е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон), критерії якого підтримуються 

використанням МД «Дія» 

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)     в 

випадку подання паспорту старого взірця чи паспорту Громадянина України для виїзду за 

кордон; (документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-

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

код). За відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду у паспорті громадянина 

України повинна міститися відмітка про право здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта.  

 Заповнена клієнтом анкета-опитувальник (за встановленою Банком формою). 

 Перелік осіб, які мають право розпоряджатись поточним рахунком (за встановленою 

Банком формою). 
 

За наявності довіреної особи додатково подається: 

 Копія нотаріально засвідченої довіреності. 

 Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу):  

або 

паспорт Громадянина України старого зразка у вигляді книжечки;  

або 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

або 

паспорт громадянина України  формі ID-картки  При наданні паспорта громадянина України у 

формі картки, що містить безконтактний електронний носій додатково необхідно надати до 

Банку  Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру. У випадку якщо  Витяг з 

Єдиного  державного демографічного реєстру до ID-картки не оформлявся, то інформація 

щодо  місця проживання встановлюється на основі інформації, зазначеної Клієнтом в анкеті- 

опитувальнику. 

або 

е – документ (е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/е-свідоцтво про народження), критерії 

якого підтримуються використанням МД «Дія» 

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)     в 

випадку подання паспорту старого взірця чи паспорту Громадянина України для виїзду за кордон; 
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(документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників 

податків, або паспорт громадянина України, до якого внесені дані про ідентифікаційний код). За 

відсутності у фізичної особи-резидента ідентифікаційного коду у паспорті громадянина України 

повинна міститися відмітка про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.  

 


