
 

 

Додаток 14 

до Положення про ліцензування та реєстрацію 

надавачів фінансових послуг та умови провадження 

ними діяльності з надання фінансових послуг  

(підпункт 1 пункту 400 глави 48 розділу VIІ) 

 

Заява  

про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на 

торгівлю валютними цінностями 

 

 Національний банк України 

Заявник________________________________________________________________________ 

(повне найменування) 

________________________________________________________________________________ 

[ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України 

(далі - ЄДРПОУ)] 

________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження) 

банківські реквізити: ______________________________________________________________ 

(найменування та місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)  

в особі _________________________________________________________________________, 

(прізвище, власне ім’я, по батькові, найменування посади) 

який діє на підставі ______________________________________________________________, 

(документ, що підтверджує повноваження особи) 

звертається до Національного банку України з проханням про видачу ліцензії на провадження 

діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями, а саме 

на:  

□ залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 

□ надання послуг фінансового лізингу; 

□ надання коштів у позику, у тому числі й на умовах фінансового кредиту; 

□ надання гарантій; 

□ послуги у сфері страхування в частині проведення: 

_______________________________________________________________________________; 

[вид (види) страхування відповідно до статей 6 і 7 Закону України “Про страхування”]  

□ надання послуг факторингу. 

□ торгівлю валютними цінностями 

Заявник для здійснення діяльності з надання фінансових послуг/валютних операцій планує 

провадити діяльність через такі відокремлені підрозділи (заповнюється для кожного 

відокремленого підрозділу в разі їх наявності):  

________________________________________________________________________________ 

(повне найменування відокремленого підрозділу) 

________________________________________________________________________________ 

[ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (за наявності)] 

________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження) 

Я,_______________________________________________________________________, 

(прізвище, власне ім’я, по батькові) 

надаю дозвіл на перевірку Національним банком наданої інформації, достовірності поданих 

документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом 

надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, 

юридичним особам та фізичним особам.  

Я розумію наслідки надання Національному банку недостовірної та/або неповної 

інформації. 
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Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї 

заяви я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення 

Національним банком повноважень, визначених законом. 

 

Додатки: до заяви додаються документи, згідно з описом. 

 

 

Найменування посади 

 

Особистий підпис                      Власне  ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 


