Банківська таємниця в Україні
– це не таємниця
“Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини
першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську
діяльність” можуть отримати на письмовий запит без рішення
суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб,
включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки
відкриті в інших банках” – з повідомлення НБУ.
Згідно постанови №13 від 31.01.2020 порядок розкриття
банківської таємниці приведено у відповідність з прийнятим в
жовтні 2019 року законом “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів” (цим
законом були внесені зміни, зокрема, до статті 62 Закону
України “Про банки і банківську діяльність”, що передбачають
спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить
банківську таємницю).

Хто має право в позасудовий спосіб
отримати інформацію про рух коштів на
банківських рахунках:
Закон України “Про банки і банківську діяльність”
Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається банками:
… 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,
Державному бюро розслідувань, Національної поліції,
Національному
антикорупційному
бюро
України,
Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу

стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи
або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за
конкретний проміжок часу;
3-1) органам прокуратури України, Державному бюро
розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у
справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору
доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції – на їх
письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної
юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької
діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу
із зазначенням контрагентів;
3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах
його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення
необґрунтованих
активів
та
збору
доказів
їх
необґрунтованості, – на його письмову вимогу щодо рахунків,
вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без
відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної
особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної
особи за конкретний проміжок часу із зазначенням
контрагентів.
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