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Classified as Public (Green) 

Documents Needed to Open a Bank Account 
 

Hеобхідні Документи щоб відкрити Банківський Pахунок 
 
 
 
 

To open up a Bank Account with Bank of Ireland you need 
three documents: 
one that shows your identity,  
one that shows your address and  
one that shows your source of income.  
The list below outlines a number of options for each of the 3 
categories. 

Щоб відкрити Банківський Pахунок у банку ‘Bank of Ireland’, 
від вас вимагається три документи:  
1) документ, який посвідчує вашу особу;  
2) документ, який підтверджує вашу адресу; і  
3) документ, який показує джерело вашого доходу.  
У списку нижче наведено ряд варіантів для кожної з 3 
категорій.

 

 
 

1.   Proof of identity (one of these)                                    1.   Документ, який посвідчує особу (один із них) 
 

 
 A Passport (Passports not in English will cause 

delays as they need to be translated) 
 An Irish Government issued Refugee Travel 

Document 
 An  in date Temporary Residence Certificate issued 

by the International Protection Office 
 Stamp 4 Irish Residency Permit 
 A Letter from International Protection Office 

showing your photo and date of birth 

 

• Паспорт (паспорти на не англійській мові спричинять 
затримки, оскільки їх необхідно перекласти) 

•       Проїзний документ біженця (`Refugee Travel Document`) 
виданий Урядом Ірландії 

• Посвідчення на тимчасове проживання (`Temporary 
Residence Certificate`), видане Управлінням 
Mіжнародного 3ахисту (‘International Protection Office’) 

•       Штамп 4 про дозвіл на проживання в Ірландії (`Irish 
Residency Permit`) 

• Лист від Управління Mіжнародного 3ахисту (‘International 
Protection Office’) з вашою фотографією та датою 
народження

 

 

2.   Proof of address (one of these): 

Document should not be older than 6 months 

2.   Підтвердження адреси (один із них): 

Документ повинен бути виданий напротязі 

останніх 6 місяців

 Any  document issued by the Irish Government or 
any of its departments in the last 6 months showing 
the address you are currently residing at. 

 A letter from revenue confirming you have 
registered for revenue online. This letter will contain 
your residential address. 

 A letter from a recognised school/college/institute of 
further or higher education confirming acceptance 
onto a course or programme. 

 A letter from the Department of Social Protection 
about your benefits is acceptable as a proof of 
address document. 

 A letter from a host family/ landlord verifying that 
the applicant is living with them/ or at a property 
owned by them. The host family principal/ landlord 
will be required to attend the branch with the 
applicant and provide identity and verification 
during the visit. For hosts/ landlords who are non-
BOI customers proof of identity (Photo/DOB) and 
proof of address will be required. BOI customers 
can use their Visa Debit Card or Photo ID as a 
means of identification. 

• Будь-який документ, виданий урядом Ірландії або будь- 
яким із його відомств за останні 6 місяців, що вказує 
адресу, за якою ви зараз проживаєте. 

• Лист з податковoї (‘Revenue’), який підтверджує, що ви 
зареєструвалися в податковiй онлайн. У цьому листі 
буде зазначено вашу адресу проживання. 

• Лист від визнаної школи/коледжу/інституту для 
отримання додаткової чи вищої освіти, який підтверджує 
прийняття вас на курс чи програму. 

• Лист Департаменту Cоціального 3ахисту (‘Department 
of Social Protection’) про ваші виплати, є прийнятним 
документом, який підтверджує вашу адресу. 

• Лист від приймаючої сім’ї/орендодавця, який 
підтверджує, що заявник проживає з ними/або у житлі, 
якe їм/йому належить. Основна людина з приймаючої 
сім’ї/орендодавець зобов’язаний відвідати відділення 
банку разом із заявником і пред’явити  своє посвідчення 
особи та підтвердити заявника під час візиту. Для 
господарів/орендодавців, які не є клієнтами банку ‘BOI’, 
знадобляться документи для підтвердження особи (з 
фото/датою народження) та підтвердженням їхньої 
адреси. Клієнти банку ‘BOI’ можуть використовувати свою 
дебетову картку Visa або документ для підтвердження 
особи із фотографією, як засіб для ідентифікації.
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3.   A Source  of income (one of these):  

      Document should be not older than 3 months. 

3.   Джерело доходу (одне з них):  

Документ повинен бути виданий напротязі 
останніх 3 місяців

 A letter from the Department of Social Protection if 
you are receiving welfare payments will meet the 
criteria. Alternatively, you can provide receipts 
showing previous payments. 

 Receipt of payment of the Daily Expenses 
Allowance (e.g. post office receipt) 

 Two payslips or a copy of your employment 
contract if you have a job 

 Job offer on headed paper from a prospective 
employer. 

• Лист із Департаменту Cоціального 3ахисту (‘Department 
of Social Protection’), якщо ви отримуєте соціальні 
виплати, відповідатиме цим критеріям. Натомість, ви 
можете надати квитанції з попередніми платежами. 

• Квитанція про виплату на щоденні витрати ‘Daily 
Expenses Allowance’ (наприклад, квитанція з поштового 
відділення). 

• Дві виписки із заробітної плати (‘payslips’) або 
копія трудового договору, якщо ви маєте роботу. 

• Пропозиція роботи на офіційному бланку 
від потенційного роботодавця (‘job offer’).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland/ Банк Ірландії (‘Bank of Ireland’) регулюється Центральним Банком Ірландії 


