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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 
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Банківська таємниця — інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка 

стала відомою банку в процесі обслуговування та розголошення якої може завдати 

матеріальної чи моральної шкоди клієнту.1  

Правове регулювання банківської таємниці в державах ЄС представлене як 

спеціальними законодавчими актами (Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина), так і 

законодавчими актами загального характеру (Бельгія, Нідерланди, Ірландія). 

У розглянутих країнах банки та їхні співробітники зобов'язані зберігати банківську 

таємницю. Обов'язок зберігати конфіденційну інформацію не має часових обмежень. 

Банківська таємниця може бути розкрита на основі письмового запиту від державних 

органів, які обґрунтували необхідність отримання відповідної інформації. Наприклад, у 

випадках кримінального провадження (Австрія, Естонія, Латвія, Іспанія, Польща).  

Європейський Союз 

Положення Директиви 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи 

для відмивання грошей або фінансування тероризму» застосовуються до кредитних і 

фінансових інституцій, фізичних і юридичних осіб (аудитори, ревізори, податкові 

консультанти, нотаріуси).2 Директива містить положення щодо:  

 спрощення процедур співробітництва та обміну інформацією між державами-

членами ЄС при ідентифікації та моніторингу підозрілих операцій з переказу 

грошових коштів з метою запобігання злочинної діяльності 

 встановлення чітких вимог щодо розкриття інформації про бенефіціарів компаній 

 вироблення узгодженої політики щодо країн, які не є членами ЄС та не мають 

політики у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму 

Директива 2014/107 «Про обов'язковий автоматичний обмін інформацією в податковій 

сфері» регулює автоматичний обмін даними за Єдиним стандартом звітності (Common 

Reporting Standard, CRS).3 

Австрійська Республіка 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

банківську діяльність».4  

Кредитні інститути, їхні власники, члени правління, працівники банків та інші особи, 

що діють від імені банків, не можуть передавати або використовувати конфіденційну 

інформацію, яка стала їм відома виключно через ділові відносини з клієнтами. Цей 

обов'язок також покладається на працівників Центрального банку та інших органів 

влади, якщо така інформація стала відома їм у процесі виконання своїх повноважень.  

Банківська таємниця може бути розкрита у таких випадках:5 

 за дозволом суду в ході кримінального провадження за умисні фінансові злочини 

 за заповітом у випадку смерті клієнта 

                                                           
1 Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2HJRFPz  
2 Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the 
purposes of money laundering or terrorist financing [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2JUlg5L  
3 Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the 
field of taxation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2rli785  
4 Austrian banking act / Bankwesengesetz [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.fma.gv.at/download.php?d=468 
5 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bankwesengesetz [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2FEiI9j  

https://bit.ly/2HJRFPz
https://bit.ly/2JUlg5L
https://bit.ly/2rli785
https://www.fma.gv.at/download.php?d=468
https://bit.ly/2FEiI9j
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 якщо клієнт є неповнолітньою особою або потребує опіки 

 якщо є письмова згода на розголошення банківської таємниці  

 загальна інформація про економічну ситуацію підприємства, якщо компанія прямо 

не заперечує про надання такої інформації 

 якщо розкриття інформації необхідне для з'ясування правових питань, що 

виникають у зв'язку із взаємовідносинами між кредитною установою та клієнтом  

 щодо податків та інформації, яка безпосередньо стосується податкових установ 

 розкриття банківської таємниці є необхідною для визначення власних податкових 

зобов'язань кредитної установи 

За розкриття банківської таємниці з метою отримання фінансової вигоди передбачено 

відповідальність у вигляді: 6 

 позбавлення волі на строк до 1 року 

 штраф у розмірі до 360 денних заробітних плат (31 200 € станом на 2016 рік)7 

Естонська Республіка 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

кредитні інститути».8 

Банківська таємниця — інформація, яка відома кредитній інституції щодо фінансового 

стану, особистих даних, угод, операцій, економічної діяльності, комерційних або 

професійних секретів клієнта. Обов'язок зберігати отриману конфіденційну 

інформацію в таємниці не має часових обмежень.9 

Банківська таємниця не включає: 

 дані, які є загальнодоступними чи доступні з інших джерел 

 сукупні дані, в яких не можна ідентифікувати окремого клієнта 

 інформація про засновників та акціонерів кредитної організації і частку їхніх 

акцій в статутному капіталі кредитної організації 

Кредитній організації заборонено розкривати банківські таємниці третім особам без 

згоди клієнта (крім випадків, коли розкриття банківської таємниці дозволено або 

вимагається законом). Кредитна установа зобов'язана розкривати банківську таємницю 

Банку Естонії для виконання покладених на нього завдань. 

Банківська таємниця може бути розкрита на підставі письмового запиту: 

 суду або у випадку, якщо клієнт зазначений в рішенні суду 

 слідчих органів на підставі постанови про порушення кримінальної справи 

 податкових органів за умови, що податковий орган не отримав необхідні 

документи та дані від платника податків 

 Державного аудиторського відомства  

 компетентної особи на підставі заповіту/ отримання спадщини третьою особою  

 компетентної особи, призначеної Фондом гарантування вкладів 

                                                           
6 § 101, Bankwesengesetz [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.fma.gv.at/download.php?d=468 
7 Austria Gross Average Monthly Income of Employess 1997-2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2riketc  
8 Krediidiasutuste seadus Vastu võetud  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.riigiteataja.ee/akt/77237 
9 Krediidiasutuste seadus Vastu võetud  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.riigiteataja.ee/akt/77237 

https://www.fma.gv.at/download.php?d=468
https://bit.ly/2riketc
https://www.riigiteataja.ee/akt/77237
https://www.riigiteataja.ee/akt/77237
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 іноземного органу банківського нагляду, якщо такий підпадає під дію 

зобов'язання щодо банківської таємниці10 

Латвійська Республіка 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

кредитні установи».11 

Обов'язком кредитного інституту є збереження конфіденційної інформації про 

рахунки, депозити, угоди та особисті дані клієнта. Менеджери, адміністратори, 

працівники кредитного інституту, а також представники державних органів, яким під 

час виконання посадових обов'язків стала відома конфіденційна інформація, 

зобов'язані не розголошувати її.12  

Банк зобов'язаний надавати інформацію, яка є банківською таємницею: 

 суду та прокуратурі, якщо інформація необхідна: у межах кримінальної справи, 

цивільної справи для стягнення аліментів з клієнта банку у разі відсутності 

заробітку або іншого майна, у випадку неплатоспроможності або банкрутства 

клієнта банку, спадкоємцям у разі смерті вкладника тощо 

 у межах державного контролю юридичних осіб, які фінансуються за рахунок 

державних коштів або виконують державні замовлення 

 Службі державних доходів, якщо платник податків не подає податкові 

декларації  або якщо під час перевірки виявлено порушення при сплаті податків  

 Державному фонду соціального страхування у випадку ухилення клієнта банку 

від сплати податків13 

Литовська Республіка 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

банки».14 

Банківська таємниця полягає у зберіганні інформації про: 

 банківські рахунки клієнта; залишки коштів; операції, що виконуються клієнтом 

з використанням коштів на рахунку; умови договорів тощо 

 боргові зобов'язання клієнта перед банком; умови контрактів, що призводять до 

виникнення цих боргових зобов'язань; інші фінансові послуги, надані клієнту 

 фінансовий стан клієнта; інформацію про активи, діяльність, бізнес-плани; 

боргові зобов'язання перед іншими особами або угоди з іншими особами; 

комерційну або професійну таємницю клієнта15 

Банківська таємниця може бути розкрита тільки клієнту банку, з яким ця інформація 

пов’язана, або за письмовим дозволом клієнта, в якому вказується, які конкретно дані 

повинні бути розкриті.  

Банк має право розголошувати відомості, що становлять банківську таємницю, суду 

або іншим особам, якщо це необхідно для того, аби захистити законні інтереси банку і 

                                                           
10 Krediidiasutuste seadus Vastu võetud  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.riigiteataja.ee/akt/77237 
11 Kredītiestāžu likums  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://likumi.lv/doc.php?id=37426  
12 Kredītiestāžu likums  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://likumi.lv/doc.php?id=37426 
13 Kredītiestāžu likums  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://likumi.lv/doc.php?id=37426 
14 Lietuvos Respublikos bankų įstatymas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2Kwkkp8  
15 Lietuvos Respublikos bankų įstatymas [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2Kwkkp8 

https://www.riigiteataja.ee/akt/77237
https://likumi.lv/doc.php?id=37426
https://likumi.lv/doc.php?id=37426
https://likumi.lv/doc.php?id=37426
https://bit.ly/2Kwkkp8
https://bit.ly/2Kwkkp8
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тільки в тій мірі, яка необхідна для захисту інтересів банку. Банк надає інформацію, що 

становить банківську таємницю, установам, зазначеним в Законі «Про запобігання 

відмиванню грошей», а також іншим особам в порядку, встановленому законодавством. 

Республіка Польща 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

банківське право».16  

Банківська таємниця — інформація про банківську діяльність (включаючи інформацію 

про клієнтів), яка була отримана під час укладання/ виконання договорів. 

Банківська таємниця не застосовується у таких випадках: 

 без розголошення інформації неможливо належним чином виконати договір, на 

підставі якого здійснюється банківська операція  

 інформація розкривається вітчизняним та іноземним підприємцям, яким банк 

довірив виконання операцій, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності в 

обсязі, необхідному для виконання таких операцій 

 інформація надається адвокатам клієнта або адвокатам у зв'язку з наданням 

юридичної допомоги банку 

 надання інформації необхідне для виконання та укладання договорів купівлі-

продажу дебіторської заборгованості 

 розкриття інформації іншим банкам, кредитним чи фінансовим установам, 

необхідної для протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму17 

Банк зобов'язаний надавати інформацію, яка є банківською таємницею, у випадках: 

1. Іншим банкам та кредитним установам, якщо така інформація необхідна у зв'язку з 

виконанням банківської діяльності: 

 на взаємній основі (інформація, необхідна в зв'язку з наданням кредитів, 

банківських гарантій тощо) 

 для банків, кредитних організацій і фінансових інститутів в обсязі, необхідному 

для підготовки консолідованої фінансової звітності 

2. За запитом: 

 Комісії з фінансового нагляду  

 суду або прокуратури в зв'язку з розслідуванням кримінального або 

фінансового злочину 

 суду або прокуратури в зв'язку з виконанням запиту від іншої держави  

 суду у зв’язку з набуттям права спадщини або розподілу майна  

 Генерального інспектора фіскального контролю у зв'язку з порушенням карної 

справа проти фізичної або юридичної особи, яка є учасником договору, 

укладеного з банком 

 Голови Верховної контрольної палати в обсязі, необхідному для виконання 

процедури фінансового контролю 

 аудитора, який уповноважений перевіряти фінансову звітність банку  

 Агентства внутрішньої безпеки, Центрального антикорупційного бюро, поліції 

 слідчих органів для попередження та розслідування злочинів 

                                                           
16 Prawo bankowe  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://prawo.ws/bankowe/index.htm  
17 Prawo bankowe  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://prawo.ws/bankowe/index.htm  

http://prawo.ws/bankowe/index.htm
http://prawo.ws/bankowe/index.htm


6 
 

За розкриття банківської таємниці передбачено відповідальність у вигляді:  

 позбавлення волі на строк до 3 років 

 штраф у розмірі до 1 000 000 злотих (237 186 €)18 

Королівство Іспанія 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

організацію, нагляд та платоспроможність кредитних установ».19 

Банківська таємниця — інформація, що стосується банківських операцій клієнта. 

Обов'язок зберігати таємницю інформації покладається на службовців, керівників 

банків, акціонерів, а також на установи та особи, які здійснюють нагляд за діяльністю 

банків (аудитори, інспекції тощо). 

Банківська таємниця не застосовується до таких випадків:  

 клієнт надав дозвіл про передачу інформації третім особам  

 письмовий запит від податкових органів 

 письмовий запит від судових органів у процесі кримінального провадження  

 письмовий запит від Рахункової палати 

 обмін інформацією між кредитними установами, що відносяться до однієї 

консолідованої групи 

 публікація сукупних даних, в яких не можна ідентифікувати клієнта та ін.20 

Королівство Данія 

Нормативно-правовим актом, що регулює банківську таємницю, є Закон «Про 

фінансову діяльність».21 

Члени ради директорів, засновники, будь-які працівники банків, ліквідатори, аудитори 

та ряд інших осіб не можуть розкривати або використовувати конфіденційну 

інформацію без належної підстави.  

 Банк може розкрити інформацію про ім'я та адресу клієнта особі, яка перерахувала 

гроші на рахунок клієнта-банкрута, для подання позову на цього клієнта.  

 Банк може надавати інформацію про ім'я та адресу клієнта, якщо інша особа 

некоректно здійснила перерахунок коштів на рахунок цього клієнта.  

Фінансова установа зобов’язана повідомити клієнта про розкриття конфіденційної 

інформації. Розголошення банківської таємниці, крім випадків, передбачених 

законодавством,  відбувається за умови отримання письмової згоди клієнта і лише в 

обсязі, дозволеному клієнтом.  

                                                           
18 Prawo bankowe  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://prawo.ws/bankowe/index.htm 
19 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/1wZvDYj  
20 § 82 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito  
21 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2HO3AvS  

http://prawo.ws/bankowe/index.htm
https://bit.ly/1wZvDYj
https://bit.ly/2HO3AvS
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Таблиця: Правове регулювання банківської таємниці в державах Європейського Союзу 

Держава Правове регулювання Обсяг банківської таємниці Розкриття банківської 
таємниці 

Австрійська 
Республіка 

Закон «Про банківську 
діяльність» 

Кредитні інститути, їхні власники, члени правління, працівники банків та 
інші особи, що діють від імені банків, не можуть передавати або 
використовувати конфіденційну інформацію, яка стала відома їм через 
ділові відносини з клієнтами. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Естонська 
Республіка 

Закон «Про кредитні 
інститути» 

Інформація, відома кредитній інституції щодо фінансового стану, 
особистих даних, угод, операцій, економічної діяльності, комерційних 
або професійних секретів клієнта. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Королівство 
Данія 

Закон «Про фінансову 
діяльність» 

Члени ради директорів, засновники, будь-які працівники банків, 
ліквідатори, аудитори та ряд інших осіб не можуть розкривати або 
використовувати конфіденційну інформацію без належної підстави. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Королівство 
Швеції 

Закон «Про банківську 
діяльність»22 

Інформація, яка стосується ділових відносин між клієнтом і банком, не 
може бути розкрита третім особам без належного юридичного 
підґрунтя. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Республіка 
Польща 

Закон «Про банківське 
право» 

Інформація про банківську діяльність (включаючи інформацію про 
клієнтів), яка була отримана під час укладання/виконання договору, не 
може бути розкрита третім особам. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Республіка 
Словенія 

Закон «Про банківську 
діяльність»23 

Банк повинен розглядати як конфіденційні всі дані, факти та обставини, 
які стали відомі банку при наданні послуг клієнту або здійсненні угод. 
Конфіденційними вважаються дані про стан рахунків та угод. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Словацька 
Республіка 

Закон «Про банківську 
діяльність»24 

Працівники банків, члени органів управління та нагляду зобов'язані 
зберігати інформацію клієнтів в таємниці як під час перебування на 
посаді, так і після припинення виконання своїх обов'язків. Будь-яка 
інформація і документи, що стосуються клієнтів банку і не можуть бути 
отримані з відкритих джерел, підпадають під дію положень про 
банківську таємницю. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

                                                           
22 Bankrörelselag [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bankrorelselag-1987617_sfs-1987-617  
23 Zakon o bančništvu crédito [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6716  
24 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-483  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bankrorelselag-1987617_sfs-1987-617
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6716
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-483
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Латвійська 
Республіка 

Закон «Про кредитні 
установи» 

Обов'язком кредитного інституту є збереження конфіденційності 
особистих даних, рахунків, депозитів і угод клієнта. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Литовська 
Республіка 

Закон «Про банки» Банківською таємницею є дані та інформація про: банківські рахунки 
клієнта; залишки коштів; операції, що виконуються клієнтом; умови 
договорів; боргові зобов'язання клієнта перед банком; умови 
контрактів, що призводять до виникнення цих боргових зобов'язань; 
інші фінансові послуги, надані клієнту; фінансовий стан клієнта; 
інформацію про активи, діяльність, бізнес-плани; комерційну або 
професійну таємницю клієнта. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Фінляндська 
Республіка 

Закон «Про кредитні 
інститути»25 

Закон зобов'язує будь-якого працівника банку або кредитного інституту 
зберігати в таємниці отриману ним в процесі виконання своїх 
професійних обов'язків інформацію, що стосується особистих даних 
клієнтів або інших осіб, їхні торгові або ділові таємниці. 

Можливо в установлену 
законом порядку 

Чеська 
Республіка 

Закон «Про банки» Банківська таємниця зачіпає будь-які взаємини, що стосуються інтересів 
банку та їхніх клієнтів.  

Можливо в установлену 
законом порядку 

 

 

                                                           
25 Laki luottolaitostoiminnasta [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140610  

Інформацію підготували: 
Олена Копил, Лариса Неруш, Олександр Петрощук та Юлія Тюленєва 

інтерни Програми стажування у ВРУ у 2018 році 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140610

