
                                                      

 

 
 

 

 
 

ЗАЯВА 

про намір приєднання до Системи BankID 
 

1. Просимо надати дозвіл на приєднання  до Системи 

ВankID __________________________________________                                                                                  
(назва установи)  

__________________________________________                                                                                   
(назва абонентського вузла)  

 

                 код  ЄДРПОУ                        

2. Оберіть роль у Системі BankID : 

  Абонент-ідентифікатор                               Абонент-надавач послуг 

3. Оберіть види послуг (абонента-надавача послуг), які будуть 

надаватись через Систему BankID: 

  Комерційна     Некомерційна   Адміністративна    Інші 

______________ 

                                                                                                                                   

(зазначте які) 

Зазначте послуги (для абонента-надавача послуг), для яких буде ви- 

користовуватись Система BankID 

___________________________________________________________________

____________ 

                                                                                        (зазначте перелік послуг) 

 

 

Додаток 1 
до Порядку приєднання до Системи 
BankID Національного банку 
України та припинення їх участі в 
системі, затвердженого рішенням 
Ради Системи BankID Національного 
банку України (протокол від 
26.03.2020 № 57/11/2020) 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
заповнення заяви                                                   

Зазначається повна назва 
юридичної особи, яка має намір 
приєднатися до Системи BankID 

1 
Абонентський вузол – це комплекс 
програмно-технічних засобів, 
установлений в Абонента та 
призначений для забезпечення 
обміну інформацією між 
Абонентами через Систему 
BankID. 
Зазначається https-адресa web-

сторінки/мобільного застосунку. 
2 

1 

Зазначається ЄДРПОУ юридичної 
особи,  яка має намір приєднатися 
до Системи BankID. 

Оберіть роль у Системі BankID 
позначкою “”. 
Тільки банки можуть 
приєднуватись у ролі абонента-
ідентифікатора або одночасно в 
2-х ролях.  
Абонент-ідентифікатор – банк 
України, що виконує функції 
ідентифікації, автентифікації та 
верифікації клієнтів (банку).                    
Абонент – надавач послуг – 
юридична особа-резидент, яка 
надає послуги користувачу на 
території України  

Заповнюється тільки абонентами- 
надавачами послуг. Види послуг, 
які плануються надавати 
користувачам з використанням 
Системи BankID (в залежності від 
виду діяльності установи) 
обираються позначкою “” , у разі, 
якщо будуть надаватись інші 
послуги зазначте які це будуть 
послуги. 

Заповнюється тільки абонентами- 
надавачами послуг. Юридична 
особа зазначає  повний та 
деталізований  перелік послуг, які 
будуть надаватися установою 
кінцевому користувачу з 
використанням Системи BankID.  
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4. Оберіть вид діяльності установи: 

1)  Банк 

2)  Небанківська фінансова установа 

____________________________ (зазначте  вид діяльності) 

3)  Інша комерційна установа з наданням комерційних послуг 

       Оператор телекомунікацій  Оператор поштового зв’язку  

       Інша_________________ 

                       (зазначте  вид діяльності) 

4)  Некомерційна установа без надання комерційних послуг 

       Громадська організація   Інша______________ 

                                                                        (зазначте  вид діяльності) 

5)  Державна установа 

6)   Інша_______________________ 

                    (зазначте  вид діяльності) 

5. Підтверджуємо готовність: приєднатись до умов договору 

приєднання та договору розрахунків, відпрацювати взаємодію з 

абонентом-ідентифікатором/абонентом - порталом послуг з 

дотриманням вимог Положення про Систему BankID 

Національного банку України, специфікацій взаємодії Системи 

BankID Національного банку України та інших нормативно-

правових актів Національного банку України не пізніше строків, 

зазначених у відповідному Рішенні Ради Системи BankID. 

Вкажіть заплановану дату початку тестування 

   ____ _____ _______року                       ____ _____ _______року                                       
(для абонента-ідентифікатора)                  (для абонента-надавача послуг)                                     

6.    Контакти та реквізити координатора/ів проекту для 

взаємодії*: 

№  з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада Контакти (телефон,  

електронна адреса) 

        

7.    Контакти та реквізити відповідальних осіб для взаємодії по 

технічним питанням*: 

№  з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада Контакти (телефон,  

електронна адреса) 

        

 

 

Оберіть позначкою “” вид 
діяльності вашої установи, у разі 
якщо вид діяльності не вказаний у 
переліку, вкажіть його у пункті 6 
“Інша“. 
 

 

Необхідно вказати бажану 
дату початку тестування у 
форматі дата/місяць/рік. 
Роль абонента-ідентифікатора 
передбачена виключно для 
банків. 
У випадку підключення банку у 2-х 
ролях – заповнюється дата 
окремо для кожної ролі. 
Для абонентів – надавачів послуг 
заповнюється відповідно тільки 
дата для абонента – надавача 
послуг. 

 
Зазначаються контакти 
відповідальних осіб (ПІБ, посада, 
телефон службовий, мобільний, 
службова поштова скринька), які 
уповноважені вирішувати 
питання щодо приєднання до 
Системи BankID.  
Кількість осіб не обмежена. 
 

Зазначаються контакти 
відповідальних осіб (ПІБ, 
посада, телефон службовий, 
мобільний, службова поштова 
скринька), які уповноважені 
вирішувати технічні питання, 
щодо підключення до Системи 
BankID.  
Кількість осіб не обмежена. 
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8.    Адреси для офіційного листування:  

№ з/п Поштова адреса Електронна  

адреса 

   

   

Керівник__________________________ 
(прізвище, ім’я, та по батькові) 

____________ 
(підпис) 

               ____ _____ 

_______року 

        * Зазначаються службова контактна інформація та телефони осіб абонента, які 

уповноважені вирішувати відповідні питання, пов’язані з підключенням, розробленням та 

підключенням абонентського вузла Системи BankID  

ВІДМІТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 

   

Посада уповноваженої особи Підпис уповноваженої особи Прізвище, ім’я, по батькові  уповноваженої особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зазначаються юридична 
поштова адреса установи, яка 
має намір приєднатися до 
Системи BankID та 
електронну адресу для 
листування. 

 

Зазначаються прізвище, ім’я, 
та по батькові уповноваженої 
особи з правом підпису, дата 
підписання. 
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