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1. Відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки 

банків у Національному банку України; 

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним 

угоди; 

3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 

4. Системи охорони банку та клієнтів; 

5. Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її 

керівників, напрями діяльності; 

6. Відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, 

будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 

7. Інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає 

опублікуванню; 

8. Коди, що використовуються банками для захисту інформації; 

9. Інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий 

кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. 

 Банківська таємниця 

 



Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці 

 
 

1. Обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську 

таємницю; 

 

2. Організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську 

таємницю; 

 

3. Застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до 

електронних та інших носіїв інформації; 

 

4. Застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та 

відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом. 

 

 

Службовці банку при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці.  

Керівники та службовці банків зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб 

конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків. 
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Порядок розкриття банківської таємниці 

 

Закон України 

 «Про банки і банківську 

діяльність»  Закон України 
 «Про банки і банківську 

діяльність»  

З  дозволу  юридичної 

та / або фізичної особи. 

За рішенням 

суду 

Прокуратура, СБУ, 

ДБР, НП,НАБУ, 

Антимонопольний 

комітет 

Державна податкова служба 

України 

Держ-фінмоніторингу, Владі 

інших країн, якщо вона буду 

розшукувати в Україні людей 

або компанії, які допомагають їх 

резидентам приховувати від 

оподаткування доходи  

Органам державної 

виконавчої служби, 

приватним виконавцям  

Закон України 
 «Про банки і 

банківську 
діяльність»  

 

НАЗК, АРМА, Мінфін, 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку , 

іншим банкам 
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Вимога відповідного державного органу на  

отримання інформації, яка містить банківську 

таємницю, повинна: 
 

 
1. бути викладена на бланку державного органу встановленої форми 

або надіслана в електронному вигляді; 

 

2. бути надана за підписом керівника державного органу (чи його 

заступника), скріпленого гербовою печаткою, або бути завіреною 

кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи 

його заступника); 

 

3. містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї 

інформації; 

 

4. містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний 

орган має право на отримання такої інформації. 

Вимога відповідного державного органу 



Банк у разі надходження до нього письмової вимоги про надання інформації, що містить банківську 

таємницю, протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги, якщо інші строки не встановлені 

законодавством України зобов'язаний : 

  розкрити цю інформацію, або 

  дати мотивовану відповідь про неможливість надання відповідної інформації. 

 

Якщо підготовка інформації перевищує вищезазначений строк її надання, банк зобов'язаний письмово 

повідомити про це: 

 службову особу, або 

 відповідний державний орган, що звернувся з вимогою про надання інформації, та 

 зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що містить банківську таємницю. 

 

Банки надають на адресу вповноваженого державного органу інформацію, що містить банківську 

таємницю, у паперовому або електронному вигляді, якщо це визначено вимогою вповноваженого 

державного органу.  

 

У разі надання інформації в електронному вигляді обов'язковим реквізитом електронного документа 

банку є електронний підпис уповноваженої особи, прирівняний законом до власноручного підпису. 

Передавання інформації, що містить банківську таємницю, у електронному вигляді здійснюється в 

зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв'язку згідно з вимогами нормативно-правових актів 

Національного банку з питань інформаційної безпеки. 

 

Банки надають інформацію стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, 

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу за вимогою 

уповноважених державних органів та осіб, визначених частиною першою статті 62 Закону про банки про 

надання такої інформації в паперовому або електронному вигляді. 
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1. інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за 

умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 

2. відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 

3. відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 

4. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 

5. відомості, які можуть становити банківську таємницю; 

6. особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 

7. інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, 

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо; 

8. персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка 

знаходиться у володільця персональних даних; 

9. державна таємниця. 

Охоронювана законом таємниця 

 

Речі і документи, які містять  

охоронювану законом таємницю 
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Відповідальність за розголошення банківської таємниці 

 

Банк, а також його посадові особи, які винні у незаконному розголошенні банківської таємниці, 

несуть відповідальність за це відповідно до Законодавства України від цивільно-правової до 

кримінальної. 

 

 відповідно до частини другої статті 1076 ЦК України у разі розголошення банком відомостей, що 

становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків 

та моральної шкоди. 

 

 Відповідно до статтями 231 і 232 КК України (карається штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років відповідно) тягне за собою кримінальну відповідальність: 

 

 незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять 

банківську таємницю;  

 розголошення банківської таємниці. 
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Відповідальність 

 

Невиконання законної вимоги правоохоронних органів щодо надання 

інформації може потягти за собою накладення адміністративної 

відповідальності (штрафу) на відповідну посадову особу. 
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КОНТАКТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса головного офісу АТ «Піреус Банк МКБ»: 
04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 11 

 
Контакти АТ «Піреус Банк МКБ»:   
Пристинський Ігор 
Тел: +38(044) 495-88-88 
 
Ліцензія НБУ № 91 від 17.10.2011 р. 
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