
Перелік необхідних документів для відкриття рахунку типу
«П» у національній валюті постійному представництву юридичної особи –

нерезиденту в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»
1 Заява про відкриття поточного рахунку.

У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається інформація про те, що
постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Копія довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою
в Україні.
Засвідчується нотаріально.  Копія довіреності, яка видана на території іноземної держави,
має бути легалізована або засвідчена шляхом проставляння апостилю в установленому порядку,
якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.
Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному
представництву поточного рахунку.

2 Копія витягу з торгівельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
Засвідчується нотаріально. Копія витягу має бути легалізована або засвідчена шляхом
проставляння апостилю в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або
міжнародним договором України.
Копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік
відповідним контролюючим органом.

3 Копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік в
органі Пенсійного фонду України. Засвідчується органом, що його видав, нотаріально, у
разі надання оригіналу – копія засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
Подається постійним представництвом, яке використовує найману працю і відповідно до
законодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.

4 Картка із зразками підписів.
Картка засвідчується нотаріально. Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може
бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України
або засвідчена шляхом проставлення апостиля.

5 Посадові особи, що вказані в картці із зразками підписів, повинні надати оригінал
паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу) та реєстраційний номер облікової картки
платника податків. *.

6 Опитувальник юридичної особи-нерезидента.
7 Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи.
* Копії документів по ідентифікації Клієнта (представника клієнта), що зроблені уповноваженим працівником

Банку в присутності клієнта (представника клієнта), засвідчуються підписами уповноваженого працівника Банку
та клієнта (представника клієнта), як такі, що відповідають оригіналу та вказується дата засвідчення.

Примітка: даний перелік не є вичерпним та може доповнюватися після розгляду Банком наданого пакету
документів.  Банк має право витребувати від клієнта (представника) інші документи, в тому числі з метою
ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, для з’ясування відомостей про власників

істотної участі, відомостей про контролерів.


