
 

 

 

Додаток 1 

до Публічної пропозиції 

Національного  банку України  

на укладення договору приєднання 

до Системи BankID  

Національного банку України 

 

 

ЗАЯВА 

про приєднання до Системи BankID Національного банку України 

Інформація про Претендента/Абонента 

№  

з/п  

Інформація про  

Претендента/Абонента 

Зазначається 

Претендентом/Абонентом 

1. Повне найменування юридичної 

особи 

Повна назва відповідно до Статуту 

2. Скорочене найменування 

юридичної особи 

Скорочена назва відповідно до 

Статуту 

3. Скорочене найменування 

юридичної особи в англомовній 

версії 

Скорочена назва в англомовній версії 

відповідно до Статуту 

4. Код за ЄДРПОУ Код за ЄДРПОУ 

5. Рахунок  Номер рахунку, з якого Абонент буде 

сплачувати за послуги НБУ згідно акту 

наданих послуг (для банків). 

Номер рахунку і назва банку у якому 

відкрито рахунок, з якого Абонент буде 

сплачувати за послуги НБУ згідно акту 

наданих послуг (для небанківських 

установ) 

6. Код банку МФО банку (для банків). 

МФО банку, де відкрито рахунок (для 

небанківських установ) 

7. ІПН ІПН для платників ПДВ. 

Якщо не платник ПДВ зазначити «-» 

8. Місцезнаходження Юридична адреса. 

Якщо фактична адреса інша ніж 

юридична адреса, зазначити обидві 

адреси 

9. В особі Посада в родовому відмінку і ПІБ 

підписанта 

10. Контактні телефони  

11. Електронна адреса (офіційна)  

Для ознайомлення!  
 

Правила заповнення 
Заяви про приєднання 

 

 заповнення Заяви про 
приєднання 
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12. Вид діяльності установи: 

12.1. Виберіть зі списку    

 

 

(зазначається вид діяльності) 
Приклад: 

Основний: 

64.99 Надання інших фінансових 

послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н.в.і.у. 

Інші: 

64.91 Фінансовий лізинг 

64.92 Інші види кредитування 

Інформація про статус, у якому Претендент/Абонент приєднується до Системи 

BankID:  

13. Абонент-ідентифікатор  (Так/Ні) 

14. Абонент-надавач послуг (Так/Ні) 

Параметри абонентського вузла для підключення до Системи BankID у статусі, 

в якому Претендент/Абонент приєднується до Системи BankID: 

15. Назва вузла Абонента-

ідентифікатора 

Назва(и) абонентського(их) вузла(ів) 

Приклад: 

Київ  
 

або 
 

1. Київ 

2. Мобільний додаток Київ 

16. Назва вузла Абонента-надавача 

послуг 

Назва(и) абонентського(их) вузла(ів),  

не повинна(і) містити https-адресу 

Приклад: 

Київ  
 

або 
 

1. Київ 

2. Мобільний додаток Київ 

 callback_url - адреса абонентського 

вузла, на яку будуть виконуватися 

запити з кодом авторизації від 

Центрального вузла Системи BankID. 

Адреса сallback_url має містити https:// 

та доменне ім’я вебсайту 

(заповнюється для кожного 

абонентського вузла окремо). 

    Якщо до абонентського(их) вузла(ів) 

вебсайти не підключаються, а  

підключаються тільки мобільні 

застосунки 

або  

у разі, якщо Абонент підключає до 

вузла(ів) вебсайти, а сallback_url 

вузла(ів) розміщує не на доменах 

вебсайтів, то для використання такого 

Необхідно обрати вид діяльності із 

випадаючого списку 

Приклад: 

Небанківська фінансова установа 
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сallback_url необхідно отримати дозвіл 

Ради Системи BankID НБУ 

Послуги, які будуть надаватись Претендентом/Абонентом у статусі абонента-

надавача послуг користувачу з використанням Системи BankID: 

17. Тип послуги Виберіть елемент.   
Необхідно обрати тип послуги 

із випадаючого списку.  
Відповідно до обраного типу послуги 

Радою Системи BankID буде надано 

дозвіл на використання для запиту 

визначених у Переліку номерів 

стандартизованих наборів даних.  

18. Опис послуги Зазначити деталізований опис послуги 

відповідно до обраного типу послуги 

Інформація про портали послуг, на яких користувачами ініціюватимуться 

запити на ідентифікацію з використанням Системи BankID: 

19. Вебсайт: 

19.1. https-адресa вебсайту https://…..адреса вебсайту 

19.2. доменне ім’я вебсайту  Домен порталу послуг, не містить  

https://. 

Приклад: 

назва абонентського вузла –  Київ 

https-адресa вебсайту: 

https://ua-city.com.ua/Kyiv 

доменне ім’я вебсайту: 

ua-city.com.ua 

19.3. логотип вставити логотип вебсайту 

20. Мобільний застосунок: 

20.1. назва мобільного застосунку та 

посилання для його завантаження 

1. назва мобільного застосунку 

2. посилання на GooglePlay та AppStore 

Завантаження Android: 

https://.... 

Завантаження iOS: 

https://....) 

20.2. логотип мобільного застосунку вставити логотип мобільного 

застосунку 

21. Контактна інформація координатора/ів проєкту для взаємодії: 

21.1. Прізвище, ім’я, по батькові  

21.2. Посада  

21.3. Номер телефону  

21.4. Електронна адреса  

22. Адреси для офіційного листування: 

22.1. Поштова адреса  

22.2. Електронна адреса  

23.  Розробник абонентського вузла: 

23.1. Назва організації розробника  

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poryadok_standart_naboriv_01-02-2023.pdf
https://ua-city.com.ua/
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23.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

контактної особи розробника 

 

23.3. Посада контактної особи 

розробника 

 

23.4. Номер телефону контактної особи 

розробника  

 

23.5. Електронна адреса контактної 

особи розробника 

 

24. Контактні дані відповідальних осіб для взаємодії з технічних питань 

(Зазначаються чинні дані осіб, які уповноважені вирішувати питання, 

пов’язані з підключенням до Системи BankID та роботою з нею): 

24.1. Адміністратор абонентського вузла: 

241.1. Прізвище, ім’я, по батькові  

24.1.2. Посада  

24.1.3. Номер телефону  

24.1.4. Електронна адреса  

25.2. Координатор: 

25.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові  

25.2.2. Посада  

25.2.3. Номер телефону  

25.2.4. Електронна адреса  

26. Електронні адреси для отримання 

статистики вузла 

 

27. Періодичність отримання 

статистики вузла  

Зазначити “щоденно” або 

“щотижнево” або “щомісячно”  

 

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї 

підписаної Заяви про приєднання до Системи BankID Національного банку 

України (далі – Заява про приєднання) Претендент/Абонент приєднується до 

установлених Національним банком умов Договору приєднання до Системи 

BankID Національного банку України (далі – Договір), розміщених на сторінці 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку за адресою: 

https://bank.gov.ua. 

2. Національний банк надає послуги Претенденту/Абоненту за Договором з дати 

приєднання Абонента до Системи BankID, відповідно до умов цього Договору. 

3. Претендент/Абонент засвідчує, що він ознайомився з умовами цього 

Договору, з нормативно-правовими актами Національного банку, Тарифами, 

міжабонентськими тарифами, розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-

представництва Національного банку, погоджується з ними та зобов’язується їх 

виконувати. 

https://bank.gov.ua/
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4. Підписанням цієї Заяви про приєднання Претендент/Абонент беззастережно 

підтверджує, що на момент укладення Договору Претендент/Абонент 

ознайомився з його повним текстом, повністю зрозумів його зміст та 

погоджується з усіма умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не 

позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є 

для нього обтяжливими в будь-якому сенсі. 

5. Підписуючи цю Заяву про приєднання, Претендент/Абонент погоджується, що 

Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку 

вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Претендента/Абонента 

офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи 

його відповідної частини) на сторінці офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід’ємною 

частиною Договору та обов’язковими до виконання для Сторін. Момент 

здійснення опублікування на сторінці офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку є моментом ознайомлення Абонента/Претендента з 

текстом таких змін та узгодження ним цих змін. 

6. Підписанням цієї Заяви про приєднання Претендент/Абонент беззастережно 

підтверджує, що розміщення Національним банком змін до Договору на сторінці 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку є належним 

виконанням останнім обов’язку щодо додержання форми та порядку 

повідомлення Претендента/Абонента про зміни до Договору. 

Претендент/Абонент безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно 

відстежувати наявність повідомлень Національного банку про зміну умов 

Договору. 

7. Національний банк погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної 

пропозиції (укладення цього Договору) дія укладеного між Національним 

банком та Абонентом Єдиного договору банківського обслуговування та 

надання інших послуг Національним банком України, Публічна пропозиція на 

укладення якого затверджена рішенням Правління Національного банку України 

від 03 січня 2017 року №2-рш (у редакції рішення Правління Національного 

банку України від 05.11.2018 №740-рш зі змінами), припиняється в частині 

надання послуг Системою BankID для абонентів-ідентифікаторів та/або надання 

послуг Системою BankID для абонентів-надавачів послуг на підставі статті 604 

Цивільного кодексу України. Подальше обслуговування та робота Абонента в 

Системі BankID здійснюється на підставі цього Договору. 

8. Підписанням цієї Заяви про приєднання Претендент/Абонент підтверджує те, 

що: Я, власник персональних даних [фізична(і) особа(и), яка(які) підписала(и) 

Заяву про приєднання і зазначена(і) в його преамбулі та реквізитах сторін 

Договору], повідомлений про мету оброблення Національним банком моїх 

персональних даних [будь-яка інформація про власника персональних даних, у 
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тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по батькові, 

інформація, зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, громадянство, місце 

проживання або перебування, місце роботи, посада, номери контактних 

телефонів/факсів, адреси електронної пошти тощо (далі – персональні дані], а 

саме: 

1) здійснення Національним банком фінансово-господарської діяльності, 

пропонування та/або надання повного переліку послуг Національним банком 

та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Національний банк перебуває в 

договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із 

суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку); 

2) надання третіми особами послуг Національного банку для виконання ним 

своїх функцій та/або для виконання укладених Національним банком із третіми 

особами договорів, у тому числі про відступлення права вимоги; 

3) захисту Національним банком своїх прав та інтересів; 

4) здійснення Національним банком прав та виконання обов’язків за іншими 

відносинами між Національним банком та Претендентом/Абонентом - 

власником(ками) персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних 

даних. 

 

9. Підписанням цієї Заяви про приєднання власник персональних даних надає 

Національному банку однозначну згоду на передавання (поширення), у тому 

числі транскордонне, Національним банком персональних даних третім особам, 

зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно 

до вимог Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) та без 

необхідності надання власнику персональних даних письмового повідомлення 

про здійснення зазначених дій. 

10. Підписанням цієї Заяви про приєднання власник персональних даних 

підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних 

даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, передбачені Законом, 

мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. 

11. Підписанням цієї Заяви про приєднання Претендент/Абонент підтверджує 

наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються/можуть 

передаватися Національному банку від імені Претендента/Абонента та/або для 

надання послуг Претенденту/Абоненту (інші власники персональних даних), на 

передавання Національному банку та оброблення Національним банком 

персональних даних цих осіб із метою приєднання до цього Договору, а також 

факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою 

оброблення Національним банком персональних даних, інформацією щодо осіб, 

яким передаються персональні дані. Застереження: термін “оброблення 

персональних даних” визначається законодавством України, зокрема Законом. 



7 

Продовження додатка 1 

 

 _____________________ 

(прізвище, ім’я, та по 

батькові) 

_______________ 

 

(підпис) 

______________________ 

 (дата підпису Заяви про 

приєднання*) 

*У разі підписання Заяви про приєднання в електронній формі - датою її підпису 

є дата накладення кваліфікованого електронного підпису. 

Зазначається службова контактна інформація осіб Претендента/Абонента, які 

уповноважені вирішувати питання, пов’язані з приєднанням до Системи BankID: 

______________________ 

(прізвище, ім’я, та по 

батькові) 

_______________ 

(номер телефону) 

______________________ 

 (електронна адреса) 

 

Відмітки Національного банку: 

Дозвіл на приєднання 

до Системи BankID та 

підключення першого 

абонентського вузла 

Зазначаються реквізити Рішення Ради Системи 

BankID 

 


