
Коментарі та рекомендації щодо заповнення (НЕ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ, ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ «ОПИТУВАЛЬНИК») 

Опитувальника фізичної особи 
 

Питання Коментарі та рекомендації 
5. Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України 

(або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до 

законодавства України може бути використаним на території 

України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його 

видав:  

 

Вкажіть, будь-ласка, реквізити паспорта (серію та номер, орган та дату 

видачі). 

7. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та 

офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи 

відповідних повноважень, ідентифікаційні дані особи, від імені або за 

дорученням якої проводиться фінансова операція: 

 

Заповнюється тільки у разі, якщо від імені клієнта діє представник (за законом 

або за дорученням). В такому випадку надаються копії документів про 

присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платника податків клієнта 

та його представника, копія доручення або іншого документу, на підставі якого 

діє представник від імені клієнта, та зазначаються всі реквізити доданих 

документів.  

У всіх інших випадках рекомендованою є відповідь: «відсутні». 
8. Повні реквізити банку, в якому відкрито рахунок: Вкажіть,будь-ласка, номер поточного рахунку, назву та МФО Банку, в якому 

відкритий рахунок. Якщо рахунку немає – вказати: «рахунок відсутній» 
10. Характер та зміст діяльності (наприклад, посада, місце роботи): 

 
Вкажіть, будь-ласка, свою професію, можете вказати місце роботи. 

11. Фінансовий стан (наприклад, середній місячний дохід): Вкажіть середній місячний дохід. Можлива відповідь: «платоспроможний». 
12. Клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, належать до 

національних або іноземних публічних діячів, діячів, що 

виконують політичні функції в міжнародних організаціях***, їх 

близьких** осіб або пов'язаних* з ними осіб: 

 

Вкажіть «ні» або «так», ознайомившись з переліком національних, іноземних 

публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних 

організаціях, їх близьких осіб, пов'язаних з ними осіб, що  наведений в 

опитувальнику. 

 
13. Мета та характер  майбутніх ділових відносин (перелік послуг, 

які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини 

тощо): 

Можливі відповіді: 

Для Страхувальника при отриманні викупної суми: «страхування життя, 

отримання викупної суми» 

Для Вигодонабувача: «отримання страхової виплати» 

Для Страхувальника при отриманні страхової виплати: «страхування життя, 

отримання страхової виплати» 

 

 


