АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
SECURITIES ACCOUNT FORM
(Для клієнтів нерезидентів / For customer non-residents)

Додаток №2/1 до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність
депозитарної установи
Annex No. 2/1 to domestic regulations on depository activities of depository
institution

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ / INFORMATION ABOUT ACCOUNT HOLDER
Повна назва (для юридичної особи) або призвище, імя та по-батькові (за наявності) для фізичої
особи / Full name (for legal entities) or last name, first name and middle name (if any) (for
individuals).
Скорочене найменування (для юридичної особи) / Short name (for legal entities)
Код реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи) або назва,
серія(за наявності), номер, дата видачі, найменування органу який видав документ, що
посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податку (за
наявності) (для фізичних осіб) / registration number of legal entity in the country of its location (for
legal entity) or of the authority which has issued document certifying the individual’s identity and
registration number of the taxpayer’s registration card (if any) (for individuals).
Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) (для юридичної особи) або адреса
реєстрації місця проживання (для фізичних осіб) / Location (indicating country of registration) (for
legal entities) or Address of the registered place of residence (for individuals).
Громадянство (заповнюється для фізичних осіб) / Citizenship (to be completed for individuals)
Фізична особа є/не є самозайнятою особою (обрати потрібне) (заповнюється для фізичних осіб) / An individual is/is not a self-employed person
(select) (to be completed for individuals)
У юридичної особи наявна/відсутня печатка (обрати потрібне) (заповнюється для юридичних осіб) / Legal entity has/does not have a seal (select) (to
be completed for legal entities)
Юридична особа перебуває/не перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)( для юридичних осіб) /
A legal entity has/does not have a record in the State Fiscal Service of Ukraine (select) (to be completed for legal entities)
2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком) / INFORMATION ABOUT
ACCOUNT EXECUTIVE (to be completed if account executive is appointed)
Повне найменування / Full name
код за ЄДРПОУ / USREOU code
The term of powers of agent of securities management
"____"____________ 20
3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ / INFORMATION ABOUT ACCOUNT DISTRIBUTOR
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) / Last name, first
name, middle name (if any)
Назва, серія(за наявності), номер, дата видачі, найменування
органу який видав документ, що посвідчує фізичну особу /
Name, series, number, date of issue, name of the authority which
has issued document certifying the individual’s identity
Реєстраційний номер облікової картки платника податку (за
наявності) (для громадян України) / Registration number of the
taxpayer’s registration card (if any) (for the citizens of Ukraine)
Адреса реєстрації місця проживання / Address of the registered
place of residence
Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва
документу, дата видачі, номер) / Details of the document
confirming the authority (name of document, issue date, number)
Строк дії повноважень / The term of powers
4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ / PROCEDURE AND TERMS OF
TRANSFER OF INCOME ON SECURITIES
Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами
(найменування банківської установи, код МФО, SWIFT, № банківського
рахунку) / Bank details for transfer of income on securities (name of bank, MFO,
SWIFT, bank account number)
Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (починаючи з
наступного дня з дня отримання суми коштів депозитарною установою) / The
terms of transfer of income on securities (starting from the next day after receipt of the
amount of funds by depository institution)
5. КОНТАКТНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ / CONTACT INFORMATION AND PROCEDURE
FOR PROVIDING INFORMATION AND DOCUMENTS
Procedure for providing information and documents (select)
Засобами поштового зв’язку / by post
Особисто / personally
Інше /other:________________________________________________
Адреса для листування / Address for correspondence
Контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності) /
Phone and e-mail address (if any)
6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) / ADDITIONAL INFORMATION (to be completed if necessary):
______________________________________________________________________________________________________________________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА
СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ / THE PERSON SIGNING THE FORM IS RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF
INFORMATION CONTAINED HEREIN.
Дата підписання анкети / Date _____._____.20___
Уповноважена особа власника рахунку / Authorized person of the account holder /_______________________/___________________________
підпис та печатка* / Signature and Seal *
*- за наявності/ if any

ВІДМІТКА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ / NOTES OF DEPOSITORY INSTITUTION
Депозитарний код рахунку в цінних паперах / Depository code of securities account
Дата відкриття рахунку в цінних паперах / Date of account opening

П.І.Б. / Name

