Фірмовий бланк




Вих. № __________
від «____» ________ 201_ р.


ДОЗВІЛ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
(для юридичної особи)

_______________________________________________, код за ЄДРПОУ _________, місцезнаходження згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію: _________, _____________________________________________ (далі – Клієнт), в особі _____________________________________________, який(а) діє на підставі Статуту, дає згоду Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» та ТОВ «Ексімлізинг» на надіслання ним Клієнту будь-якої інформації, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, власником якої є Клієнт, наступними каналами зв’язку:
V телефоном ____номери _________;;
V поштою;
V кур’єрською поштою;
V електронною поштою, в тому числі на адресу ____вказати адресу_________;
V засобами факсимільного зв’язку;
V засобами телексного зв’язку.
Клієнт погоджується з тим, що Банк та ТОВ «Ексімлізинг» звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Клієнта, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі вищезазначеними каналами зв’язку, обраними Клієнтом.


„ ___” _______ 201__ р.	       ____________       ______________     __________________
				(посада)  	     (підпис, МП)	             (ПІБ)

























Анкета клієнта
(заява на одержання послуг фінансового лізингу)

(повне найменування Клієнта)

Прошу
 


Загалом у сумі 


(цифрами та прописом)
цільове використання:


(вказати мету, згідно якої необхідне придбання предмета лізингу)
на строк:
               місяців
зі сплатою
Відсотків та комісій згідно договору . 
У забезпечення виконання своїх зобов’язань пропонуємо майно, отримане у лізинг

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЛІЄНТА
1.
Скорочена найменування юридичної особи
(за наявності)

2.
Організаційно-правова форма 
(ТОВ, ТДВ, ПП, Фермерське господарство тощо)

3.
Форма власності 
(приватна, державна, колективна тощо)

4.
Ідентифікаційний код згідно з Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) (Код за ЄДРПОУ)

5.
Дата державної реєстрації

6.
Дата та номер запису в ЄДР

7.
Найменування банку (його код, номер рахунку)

8.
Рахунки, відкриті в інших банках, у тому числі в інших країнах (найменування банку, його код, номер рахунку)

9.
Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт)

10.
Місцезнаходження (згідно із документами, що підтверджують державну реєстрацію, та установчими документами), номери контактних телефонів і факсів, адреса електронної пошти (за наявності) 
Адреса, тип об’єкта, телефон
Підстава для користування (власність, спільна власність, оренда, строк оренди )




11.
Адреса фактичного розташування  (органу або особи, які відповідно до установчих документів або закону виступають від імені юридичної особи) номери контактних телефонів і факсів, адреса електронної пошти (за наявності)
Адреса, тип об’єкта, телефон
Підстава для користування (власність, спільна власність, оренда, строк оренди )




12.
Адреса виробничих потужностей, складських приміщень, будівель, споруд, земельних ділянок тощо
Адреса, тип об’єкта, телефон
Підстава для користування (власність, спільна власність, оренда, строк оренди )




13.
Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) 
(найменування, серія, номер, ким видані, термін дії)

14.
Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо).
Вказати найменування , код за ЄДР, фактичне місцезнаходження підрозділу

15.
Кількість працівників (зазначається середньооблікова чисельність працівників за останній звітний рік; для сезонних підприємств зазначається середньооблікова чисельність працівників за сезон)

16.
Вид (види) господарської (економічної) діяльності.  
За КВЕД ДК 009:2010 (у разі, якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності, інформація надається за трьома основними видами)

17.
Зміст/суть діяльності

18.
Історія діяльності (зробіть позначку):
1) чи порушувались проти Вашого підприємства справи про банкрутство, чи був накладений арешт на рахунки, майно?
 Так, (які саме) 





˅ Справи про банкротство не порушувались


 Арешти на рахунки та майно не накладались

2) вказати чи були накладені санкції за порушення антимонопольного, податкового, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу, законодавства у сфері фінансового моніторингу тощо (коли і за що)
  Так, (які саме, коли і за що)





˅ Санкції не накладались

3) інформацію про реорганізацію, зміни в діяльності
 Так, (які саме)





˅ Зміни в діяльності юридичної особи не відбувалися 


˅ Реорганізація не відбувалася


4) яку частку на ринку займає Ваше підприємство
 підприємство має значну частку ринку 
 


 підприємство має незначну частку ринку 
 

5) репутацію Вашого підприємства на вітчизняному та іноземних ринках
˅ підприємство має бездоганну ділову репутацію


 в діяльності підприємства мали місце події, що негативно вплинули на його ділову репутацію (які саме)
19.
Чи є Ваша установа неприбутковою організацією Неприбуткові організації – юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку.?
Неприбуткова

Прибуткова

20.
Інформація про основних контрагентів

Найменування
Країна реєстрації
код ЄДРПОУ(реєстр. номер облікової картки платника податків,або ідентифікаційний номер згідно з ЄДР)
Вид діяльності

























21.
Сезонність діяльності (у разі наявності, зазначаються періоди та причини сезонності)

22.

 Розмір статутного капіталу 
Зареєстрований: ______________________
Сплачений:         ______________________
Залишок, який підлягає сплаті:  _________

23.
 Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)


24.
Ідентифікаційні дані особи уповноваженої діяти від імені Клієнта (заповнюється, якщо від імені Клієнта звертається інша особа, ніж керівник Клієнта або Клієнт-фізична особа)  1) Для фізичної особи резидента прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, 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, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначається лише складові імені. Назва та реквізити документа на підставі якого здійснюється представництво (довіреність, наказ, протокол, тощо).
  2) Для фізичної особи нерезидента - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Назва та реквізити документа на підставі якого здійснюється представництво (довіреність, наказ, протокол, тощо).


25.
Відомості (дані) про органи управління та їх персональний склад 







Назва органу управління
До складу органу управління входять (персональний склад):

посада

П.І.Б.(повністю)

	



	



	



	



	





Належність членів органів управління клієнта, кінцевих бенефіціарних власників до:
- національних публічних діячів (фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції);


Ё так   Ё ні


- іноземних публічних діячів (фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах);
Ё так   Ё ні


- діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх п’яти років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів);
Ё так   Ё ні












- є членами їх сімей (чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники);






 так    ні

- або до осіб пов’язаних з ними (відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами);






 так    ні

- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб).

 так    ні
26.
Ідентифікаційні данні  керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю
(Виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. №316-ІХ не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних).

Прізвище, ім’я, 
по батькові (за наявності)


















Місце роботи, посада


















РНОКПП або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому простав лепр відмітку про відмову від прийняття РНОКПП


Місце проживання або перебування















Номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що видав






Дата народження (число,  місяць, рік)














Стаж роботи на підпри-ємстві, (років)














Освіта (нав-чальний заклад, кваліфікація)














Досвід роботи за напрямом діяльності (вказати)















Частка у статутному капіталі, % або право голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність  юридичної особи
Номери контактного телефону, адреса електронної пошти (за наявності)































27.
Ідентифікаційні данні про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
Для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
Для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодо одержувачів (вигодо набувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
Для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права
(Виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. №316-ІХ не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних).

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)



Дата народження (число,  місяць, рік)
Адреса (країна постійного місця проживання)
Номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що видав

Країна громадянства



Характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).















28.
Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки.
Для фізичної особи вказується відомості аналогічні п.27, для юридичної особи вказується: код ЄДРПОУ (для резидентів),місцезнаходження та частка у капіталі.
Відомості заповнюються виключно для власників які володіють часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи (істотна участь)

Прізвище, ім’я, та (за наявності) по батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Відомості про місце проживання/або місцеперебування
Номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу) дату видачі та орган, що його видав
Дата народження (число,  місяць, рік)
Частка володіння у статутному капіталі, %















Повне найменування
 Код ЄДРПОУ
 Місцезнаходження
Частка володіння у статутному капіталі, %










29.
Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об`єднання, членом якого є Заявник, дочірні підприємства (назва,ЄДРПОУ, юридична адреса, контактні дані, інше)

30.

Належність осіб з пунктів 23, 24, 25, 26,27 до політично значущої особи, є членом її сім`ї,  або особою, пов’язаною з політично значущою особою , або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім`ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
Деталізація значення вказаного терміну передбачено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №316-ІХ.

ТАК 

НІ


Із зазначенням відповіді "так" -  вказати прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)   посада політично значущої особи

31.
Належність осіб з пунктів 23, 24, 25, 26,27 до пов’язаних з АТ «Укрексімбанк» осібПов’язана особа - фізичні особи, яка за своїм службовим статусом, родинними зв’язками або майновим станом пов’язана з діяльністю та управлінням АТ «Укрексімбанк» і може одержувати певні матеріальні переваги в процесі виконання АТ «Укрексімбанк» своїх функцій. П.о. можуть бути: 1) керівники банку; 2) власники істотної участі в банку; 3) близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівника або власника істотної участі в банку; 4) афілійовані особи банку, керівники та власники істотної участі в афілійованих особах, а також близькі родичі.
Деталізація значення вказаного терміну передбачено Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-ІІІ.




ТАК 

НІ


Із зазначенням відповіді "так" -  вказати прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) пов’язаної особи, посада.

32.
Дані про постачальника предмета лізингу (повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери контактних телефонів і факсів, адреса електронної пошти (за наявності)


Примітка: 
Фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати тощо) додано до Анкети – заяви зробіть позначку ˅: 

Підтверджую достовірність, повноту та дійсність вищезазначеної інформації. Повідомляю, що інші особи, крім вказаних вище, не мають істотної участі у нашому підприємстві, не здійснюють опосередкованого впливу на нього та не отримують економічної вигоди від його діяльності, не мають права надавати обов`язкові для нас вказівки та не впливають на нашу діяльність.  
Нам відомо, що у разі надання недостовірної інформації нас може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій Анкеті-заяві, зобов’язуємось невідкладно повідомляти про ці зміни ТОВ «Ексімлізинг», з наданням підтверджуючих документів,  але не пізніше 10-ти календарних днів.
     
   Керівник/або особа уповноважена діяти від імені Заявника:



_____________________________                  __________________             __________________________       
      (Посада керівника або                                       (підпис)                                           (П.І.Б.)
      уповноваженої особи)                               М.П. (за наявності)

                                                                                 
Дата (первинна дата) заповнення Анкети – заяви на одержання послуг фінансового лізингу ______ ._______.20___  рік.

 ТОВ «Ексімлізинг» має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання ТОВ «Ексімлізинг» інших вимог законодавства  у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.    
ТОВ «Ексімлізинг» відмовляє від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції у разі:
- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарний власників, є неможливим або якщо у ТОВ «Ексімлізинг» виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей; 
- подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману ТОВ «Ексімлізинг»;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодо одержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.                                





















Відмітки ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (Клієнтом не заповнюються)

ВерифікаціюВерифікація – заходи, що вживаються ТОВ «Ексімлізинг» (як суб’єктом первинного фінансового моніторингу) з метою перевірки (підтвердження) належності відповідальній особі отриманих ТОВ «Ексімлізинг» ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність.
Деталізація значення вказаного терміну передбачено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №361-ІХ.

 здійснив         _________________     ____________________________________     _____________
                                                         (Дата)                                       (Прізвище, ініціали)                       (Підпис)

Анкету – заяву прийняв         _________________     ___________________________________     _____________
                                                         (Дата)                                      (Прізвище, ініціали)                        (Підпис)



Визначений рівень ризику:  - відсутність підозри     - низький   - середній   - високий    - неприйнятно високий

Дата отримання дозволу керівника ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин               (у разі потреби)   _____________________.

Дата відмови від ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» установлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин (у разі виникнення) ________________.

Дата замороження активів ________________.

Дата розмороження активів _______________.

Використана інформація щодо належної перевірки клієнта, отриманої від третьої особи _______________________________________________________________________________________________________
ТАК 

НІ

Дата
                               20___р.
(повне найменування, Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків)

