Умови відкриття рахунків для громадян України, що знаходяться за кордоном
Країна
Основна інформація

Румунія

Чеська Республіка

Угорщина

Болгарія

Боснія та Герцеговина

Косово

Raiffeisen Bank
https://www.raiffeisen.ro/

Raiffeisen Bank
https://www.rb.cz/pomahameukrajine/bezny-ucet#postup

Raiffeisen Bank
https://www.raiffeisen.hu/web/engli
sh

Raiffeisen Bank
https://www.rbb.bg/en/individualclients/

Raiffeisen Bank
https://raiffeisenbank.ba/en

Raiffeisen Bank
https://www.raiffeisenkosovo.com/eng/individuals/

Закордонний паспорт / ID картка,
з латинськими символами

Закордонний паспорт або
паспорт громадянина України
або посвідчення біженця;
в яких у документі, що посвідчує
особу, або у складі документа,
що посвідчує особу, є окрема
віза, на якій
зроблено запис про видачу візи
від 24. 02. 2022у

Закордонний паспорт або
паспорт громадянина України
(пластиковий ID або паперовий) з
фотографією.
Листи Ciril приймаються тільки
разом зі спеціальними
угорськими сертифікатами.

Закордонний паспорт/ паспорт
громадянина України може бути
прийнятий за винятком

Закордонний паспорт - оригінал
(необхідно скопіювати паспорт
та сертифікувати з банківською
маркою

Назва банку та сайт

Необхідні документи
(цифрові документи, в т.ч.
документи в додатку Дія - не
приймаються)

Як відкрити рахунок
(отримати картку)?

Закордонний паспорт/ Документ,
для посвідчення особи: ID картка,
паспорт (тощо)

Закордонний паспорт або
паспорт громадянина
України (пластиковий ID або
паперовий)

Особисто, в будь-якому відділенні
https://www.raiffeisen.hu/web/eng
lish/contacts/branches?_raiffeisen
Особисто, в будь-якому відділенні
fiokkeresodisplay_WAR_raiffeisenfi
Особисто, в будь-якому відділенні Особисто, в будь-якому відділенні
Особисто, в будь-якому відділенні Особисто, в будь-якому відділенні
https://www.raiffeisenokkeresoportlet_entryEnd=10&_raif
https://www.raiffeisen.ro/#branch https://www.rb.cz/uk/pomahamehttps://www.rbb.bg/en/individual- https://raiffeisenbank.ba/en/lokaci
kosovo.com/eng/aboutfeisenfiokkeresodisplay_WAR_raiffe
Finder
ukrajine/bezny-ucet#postup
clients/#
je
us/raiffeisen-bank/branchisenfiokkeresoportlet_entryStart=0
network/
&p_p_id=raiffeisenfiokkeresodispla
y_WAR_raiffeisenfiokkeresoportlet
&p_p_lifecycle=0

Особисто, в будь-якому
відділенні
https://www.tatrabanka.sk/e
n/help-ukraine-ua/

Термін відкриття рахунку

Тип рахунку - поточний
рахунок. Тип картки дебетна. Кредитний ліміт недоступний

Україномовна підтримка

День в день

День в день

Миттєво

День в день, пластикова картка
до 5-7 робочих днів

Дебетна картка

Дебетна картка (Рахунок
безкоштовний в CZK, EUR та USD)

• Дебетна картка: MasterCard або
VISA
• Валютні картки та рахунки, що
можуть бути відкриті: Угорський
форінт, Долар, Евро,
Швейцарський франк.

Дебетна картка (поточний
рахунок у Болгарський Лев, Евро,
Долар, Англійський фунт)

• Дебетна картка MasterCard
• Віртуальна картка в додатку
Mobile Banking Raiffeisen
• Валюта лише Боснійська марка,
неможливо мати багатоватний
рахунок.

Ні

Так
+420 412 440 000

У деяких відділеннях.
Клиент може взяти з собою
перекладача української мови.

Так (українська за запитом;
російська в багатьох відділеннях)

Ні, виключно англійська

День в день

Так

Особливі умови для клієнтів
Райффайзен Банку

Словаччина

Tatra Bank
https://www.tatrabanka.sk/en/
personal/

Клієнт може відкрити поточний
рахунок в Румунскьких леях та
дебетну картку в Румунскьких
леях, безкоштовно. Також
клієнтам доступне безкоштовне
зняття готівки в банкаматах.

- Вихідні платежі на рахунки
українських банків маєте
БЕЗКОШТОВНО
- Непотрібно чекати на
пластикову картку, ви можете
платити одразу після відкриття
рахунку за допомогою Google Pay
або Apple Pay
- україномовний мобільний
додаток

Відсутня плата (базова/за
конвертацію/терміновість за
грошові перекази з/до
українських банків для фізичних
осіб.
Дебетова картка Takover у
відділеннях в окремих випадках:
безкоштовно.

Для клієнтів Райффайзен Банк
Україна / українських громадян безкоштовно: відкриття рахунку,
зняття готівки до 1000 евро та
поповнення картки та рахунку в
банкоматах та касах банку без
коміссії.

• Обслуговування картки та
рахунку - безкоштовно (в т.ч.
мобільний додаток)
• Відсутність комісії за
міжнародні перекази або
конвертацію на
рахунок/дебетову картку в
Райффайзен Банк Боснія та
Герцеговина;
• Відсутня комісія за зняття
готівки в банкоматах
Райффайзен Банк Боснія та
Герцеговина для карток
Райффайзен Україна;
Примітка: у випадку, якщо деякі з
вищезгаданих комісій будуть
розраховані та стягнені
внаслідок технічних
налаштувань, Райффайзен Банк
Боснія та Герцеговина поверне
кошти на рахунок клієнта,
оформленому в Райффайзен Банк
Боснія та Герцеговина.
Тривалість пільг 6 місяців з
можливістю продовження.

Сербія

Хорватія

Raiffeisen Bank
https://www.raiffeisenbank.rs/

Raiffeisen Bank
https://www.rba.hr/en/-/rbausluge-izbjeglima-iz-ukrajine

Дійсний закордонний паспорт
або український паспорт/ ID
картка, документ реєстріції за
місцем проживання

1. Дійсний паспорт або
інший дійсний документ, що
засвідчує українське
громадянство та/або
статус біженця з України
2. Посвідчення шукача
притулку, тобто паспорт
шукача притулку або
посвідчення особи шукача
притулку, видане
Міністерством внутрішніх
справ

Польща (BNP Paribas)

Польща (Credit Aqricole)

BNP Paribas
Credit Aqricole https://www.credithttps://www.bnpparibas.pl/ua/ukrai agricole.pl/bezpieczenstwo/ukrainanian-info
ua

Біометричний паспорт та ІПН +
польський телефонний номер
(видаються безкоштовно у
відділеннях та на кордоні).
Спрощена процедура

Закордонний паспорт або
паспорт громадянина України
(пластиковий ID від 2016 р) або
картка побуту або паспорт
біженця + польський телефонний
номер

Особисто, в будь-якому
Особисто, в будь-якому відділенні
відділенні за попереднім
Особисто, в будь-якому
Особисто, в будь-якому відділенні
https://www.bnpparibas.pl/kontakt
створеним запитом онлайн:
відділенні
https://www.credit/oddzialy-z-obsluga-detaliczna-ihttps://www.raiffeisenbank.rs/rac https://www.rba.hr/en/lokacij
agricole.pl/bezpieczenstwo/ukraina
biznesowa?type=department_retail
uni/paket-racun-tekuci/
e-poslovnice-bankomati
-ua
_business

День в день

День в день

День в день

~ 30 хв.

День в день,пластикова картка до
10 робочих днів

Дебетна картка

Дебетна картка

Безкоштовне відриття поточного
рахунку в динарах та отримання
дебетової картки Visa ,
обслуговування пакету 290
RSD/міс

Дебетна картка

Дебетна картка

Дебетна картка (поточний
рахунок у Злотих) + додаткові
валютні рахунки у Евро, Долар,
Англійський фунт

Ні

Тільки на прикордонних
відділеннях

Ні
072 62 62 62.

Так
+48 503 228 228

Так
+48 71 799 71 14

ні

Ні

2 робочі дні

Безкоштовно

• поточного рахунк
• дебетової картка та
• онлайн (мобільний та
інтернет) банкінг.

• комісії за обслуговування
рахунків не стягуються
• комісії за зняття готівки в
банкоматах не стягуються
• відмінено комісії за
перекази до України
• 4 банкомати встановлені
безпосередньо біля кордону

Цей пакет послуг для
біженців та шукачів
притулку з України з дня
укладання договору до 31
грудня 2022 р. надається
безкоштовно.

Має здійснюватися на основі
угорського законодавства.

Як поповнити рахунок? KYC?
Обмеження?

Можливе поповнення готівкою
або грошовим переказом.
Підтвердження джерела коштів
необхідне для
переказів/платежів понад 10 000
000 форинтів (приблизно 25 000
євро) або в сумнівних випадках.
- 10 000 000-20 000 000 HUF:
Стандартні документи для
підтвердження (наприклад,
договір купівлі-продажу) АБО
Документ декларації про готівку
(Національна податкова та
митна служба).
- Понад 20 000 000 форинтів
(приблизно 50 000 євро):
необхідне підтвердження
джерела коштів ТА документ
декларації готівки.

Картку та поточний рахунок
можно поповнити в банкоматах
МФМ Raiffeisen Bank Romania та
лише в Румунських леяї та євро).

Стандартні банківскі операціі,
касові опреаціі, проведення
оплат / виписка по рахунку для
касових операцій вище 5000 євро
/

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях
Raiffeisen Bank

Обов'язковий процес на основі
Закону Республіки Косово

Додаткова інформація

Спеціальна процедура KYC
для клієнтів Райффайзен
Банку

Відповідно до рішення Правління
на 2 березня 2022 р., На території
Румунії діє спеціальна процедура:
1) Приймаються українську ID
картку та закордонний паспорт, з
даними прописаними латиницею;
2) Збирати з клієнтів: адресу
місця проживання в Україні.
(Адресу можна повідомити будьяким способом: в документах в
додатку мобільного банкінгу в
Ні
т.ч.в інших банках) або на основі
заяви про власну
відповідальність клієнта, у
випадку, якщо не має можливості
представити будь-який документ;
3) Для українських клієнтів, які не
говорять румунською або
англійською мовами, створена
персональна підтримка
перекладача.

Інші умови

Не застосовується

Ні

Безкоштовна картка Dina
Безкоштовний мобільний та
інтернет-банкінг
Безкоштовне зняття готівки в
усіх банкоматах Raiffeisen

Ні

Ні

Ні

не застосовується

не застосовується

м

0,2 EUR чи 0 EUR одноразовий збір

не застосовується

Так, умови та список
віділення за посиланням
Ні (місцева валюта в Косово - EUR) https://raiffeisen.ua/obmingotivkovo-grivni-zakordonom#slovakia

Ні

Ні

Ні

Ні

не застосовується

не застосовується

не застосовується

не застосовується

не застосовується

Не застосовуються до
українських біженців

Стандартна процедура як і для
громадян Болгарії

Державана допомога біжецям
5000 CZK

не застосовується

не застосовується

Доступна онлайн заявка на
відкриття рахунку на сайті
https://raiffeisenbank.ba/en/node/ Документ для засвідчення
поточної адреси
1153
але для підписання договору
необхідно, прийти у відділення.

Ні

НІ

не застосовується

не застосовується

Можливість здійснювати
обмін валюти з гривні

Ні

Так, при відкритті безкоштовно
мультивалютного рахунку
поповнення рахунку готівковою
гривнею

Так, обмін української гривні на
євро у розмірі до 10 000 грн на
одну особу/день з закордонним
паспортом.
Список відділень за посиланням
https://raiffeisen.ua/obmingotivkovo-grivni-zakordonom#hungary

Можливість пропонувати
нульові комісії для зняття
готівки з дебетових карток,
випущених в Райффайзен
Банку Україна

Використання картки Visa /
MasterCard, випущених в Україні
в мережі Райффайзен Банк
Румунія: ми надаємо доступ до
безкоштовних банківських
послуг, таких як: платежі в РайфРоре; зняття готівки в
банкоматах Raiff RO / MFMS;
Зняття коштів можуть бути
зроблені в межах ліміту, за
курсом та курсом обміну,
встановлених банком-емітентом.

не застосовується

не застосовується

Обов'язковий процес на основі
Закону Республіки Косово

не застосовується

Умови відкриття рахунків для громадян України, що знаходяться за кордоном
Країна

Бельгія

Австрія

Естонія

Греція

Канада

Латвія

Литва

Люксембург

Основна інформація
Назва банку та сайт

Необхідні документи
(цифрові документи, в т.ч.
документи в додатку Дія - не
приймаються)

Як відкрити рахунок
(отримати картку)?

Термін відкриття рахунку

Erste Bank
https://www.sparkasse.at/erstebank
/ukraine-hilfe

BNP Paribas Fortis

KBC Bank

National Bank of Greece
https://www.nbg.gr/

Luminor Bank
https://luminor.ee/

Закордонний паспорт та
документ для засвідчення
поточної адреси проживання в
Австрії

Закордонний паспорт або
пластикова ID-картка,
якщо Український паспорт, має бути
з нотаріально завіреним
перекладом на
Німецьку/Англійську/Французьку
мову
Підтвердження адреси проживання
(можна в Україні, свідченням може
бути чек про оплату комунальних
полуг, договір оренди, т.д.) якщо
українською мовою, то має бути з
нотаріально завіреним перекладом
на Німецьку/Англійську/Французьку
мову

Закордонний паспорт або
пластикова ID-картка,
Український паспорт,
документ про тимчасовий
притулок/статуc біженця

Дійсний закордонний
паспорт або український
паспорт/ ID картка, грецький
номер телефону,
підтвердження адреси
проживання в Греції,
підтвердження місця роботи
(якщо процюєте)

Дійсний закордонний паспорт громадянина
України (біометричний або звичайний) чи
посвідчення особи, у якому персональні дані
вписані латинськими літерами /
Чинний внутрішній паспорт громадянина
України (у якому персональні дані вказані лише
українською мовою) + дозвіл на проживання
терміном на один рік (рішення щодо надання
тимчасового захисту)/Якщо в людини немає
жодних документів, довідкf зі своїми
персональними даними, надана в Посольстві
України

Особисто, в будь-якому
відділенні за попереднім
Особисто, в будь-якому відділенні
записом:
та Sparkassen. або онлайн
Особисто, в будь-якому
https://www.kbc.be/retail/en/
https://www.sparkasse.at/ersteban Особисто, в будь-якому відділенні за
відділенні:
branch.html?lat=40.4167515&ln
k/privatkunden/kontoпопереднім записом:
https://www.nbg.gr/en/individ
g=-3.7038322&_charset_=UTFkarten/girokonto
https://www.bnpparibasfortis.be/fr/P
uals/daily8&filter%5B%5D=KBC_PALO&fil
Примітка: для відкриття онлайн
ublic/Contactez-noustransactions/bankingter%5B%5D=CBC_PALO&filter
вам потрібен дійсний паспорт,
Unauth?axes4=priv
accounts/everyday%5B%5D=KBC_VERZ&filter%5B
австрійський номер телефону та
accounts/current-account
%5D=CBC_VERZ&filter%5B%5D
поточна адреса в Австрії.
=KBC_AUTO&filter%5B%5D=CB
C_AUTO

Особисто у відділенні, за попередньою
домовленністю (після заповнення форми та
додання копію вашого паспорта на електронну
адресу erataotlused@luminor.ee):
https://luminor.ee/vidkrittya-bankivskogorahunku-dlya-gromadyan-ukrayini

День в день

Відкриття рахунку день в день,
отримання картки до 1 тижня

Відкриття рахунку день в
день, отримання картки до 1
тижня

SEB Pank
https://www.seb.ee/

Дійсний закордонний паспорт
Дійсний закордонний паспорт
громадянина України
громадянина України
(біометричний або
(біометричний або
звичайний)/Український паспорт чи
звичайний)/Український паспорт чи посвідчення особи, видане в Україні
посвідчення особи, видане в Україні
+ з документом про тимчасовий
захист
або картка резиденції Естонії

Особисто, в будь-якому відділенні
за попереднім бронюванням
зустрічі:
https://www.seb.ee/en/stepsperson-registration

Відкриття рахунку до 10 днів, 5 днів
на доставку картки на відділення

День в день, отримання
картки декілька робочих днів

Сoop Pank
https://www.cooppank.ee/

Šiaulių bankas
https://sb.lt/

Royal Bank of Canada

BMO Bank

SEB Bank
https://www.seb.lv/

Luminor Bank
https://www.luminor.lv/

Regional Invetment Bank
https://www.ribbank.com/

Bankera
https://bankera.com/

Закордонний паспорт або
ID картка та документ,
виданий владою Канади,
що підтверджує право
перебування на території
Канади (напр. Тимчасове
перебування за
програмою CUAET, work
permit )

Закордонний паспорт або
ID картка та документ,
виданий владою Канади,
що підтверджує право
перебування на території
Канади (A Canadian
Permanent Resident Card, a
Confirmation of Permanent
Residence (IMM 5292 or IMM
5688) or a work permit (IMM
1442))

Дійсний документ, що посвідчує
особу: Паспорт/ ID картка

Дійсний документ, що посвідчує особу:
Паспорт/ ID картка

Дійсний документ, що посвідчує особу:
Паспорт/ ID картка

Дійсний документ, що
посвідчує особу: Закордонний
паспорт/ Український паспорт

Паспорт або свідоцтво про
народження, якщо особі не
виповнилося 18 років та
довідку з муніципалітету чи
іншої установи про пільгу чи
допомогу/трудовий договір
або довідку
роботодавця/інший документ,
що підтверджує зв’язок з
Литвою (наприклад,
міграційне підтвердження
того, що заява на дозвіл/візу
прийнята)

Особисто, в будь-якому відділенні:
https://www.ribbank.com/en/news/supporti
ng-the-people-of-ukraine

Відкриття рахунку онлайн:
https://auth.bankera.com/signu
p

Відкриття ососбисто у відділі
обслуговування клієнтів банку
«Šiaulių bankas»:
https://sb.lt/en/faq/ukraina-ua

Особисто, в будь-якому
Особисто, в будь-якому
Особисто, в центрах обслуговування
Особисто, в будь-якому
відділенні за попереднім
выдділенні за попереднім
клієнтів за попередньою онлайн-заявкою
Особисто в будь-якому відділенні:
відділенні за попереднім
записом:
записом:
на сайті:
https://www.cooppank.ee/en/kontori
записом:
https://www.rbc.com/new
https://www.seb.lv/en/private/daily https://www.luminor.lv/en/private/vidkritty
d
https://www.bmo.com/oab/
comers/personal-bank-banking/service-plans/booka-bankivskogo-rahunku-dlya-gromadyanstart?_lang=en
accounts.html
branch-meeting-time
ukrayini

SEB Bank
https://www.seb.lt/

Закордонний паспорт

Post Luxemburg
https://www.post.lu/

Документ про тимчасовий
захист з посвідченням особи
(паспорт) та інші документи,
надані в національному
міграційному приймальному
центрі ONA:
https://ona.gouvernement.lu/
fr.html

Відкриття рахунку можливе
тільки після реєстрації в ONA
Відкриття рахунку особисто у
та попередньому
відділенні, за попередньою
запрошенні до відділення
реєстрацією онлайн за
Post Luxemburg:
телефоном +370 5 268 2800 (пн- https://business.post.lu/en/pa
пт 8.00–20.00):
rticuliers/courrier/trouver-unhttps://www.seb.lt/registracijapoint-de-vente
internetu

Відкриття рахунку до 14 робочих
днів, отримання картки 3-5 робочих
днів

Відкриття рахунку та
тимчасової картки день в
день, отримання
постійної дебетної картки
від 7-10 днів

День в день (відкритття
рахунку та отримання
картки)

День в день

День в день

День в день

День в день

День в день

День в день

Безкоштовне відкриття
рахунку в канадських
доларах Performance Plan
chequing account та
отримання дебетної
картки, безкоштовне
обслуговування протягом
року (після 16,95
канадських
доларів/місяць)

Безкоштовний базовий план:
розрахунковий рахунок, дебетна
картка та інтернет-банкінг,
обслуговування безкоштовно

1. Базовий пакоет послуг Luminor,
Безкоштовне відкриття і дебетова картка
Visa, безкойтовне обслуговування
протягом перших 3 місяців, потім оплата
2,4 євро на місяць
2. Пакет послуг Luminar Black,
Безкоштовне відкриття і можливість
відкривати скільки необхідно облікових
записів, безкоштовне обслуговування
протягом перших 3 місяців, потім оплата
5,50 євро на місяць

Платіжна картка Mastercard Standard,
відкриття картки та поточного рахунку
безкоштовне .

Безкоштовний рахунок та
фізична та віртуальна картка
Visa, безкоштовне
обслуговування, доставка
поштою безкоштовна

Безкоштовний банківський
рахунок, а також спеціальний
сервісний план «Традиційний
для громадян України» без
комісії за обслуговування,
інтернет-банкінг протягом 12
міс,

Безкоштовний рахунок та
клієнтський план Sumanu
відкриття однієї з дебетових
карт SEB Mylimiausia
Mastercard або
Debit Mastercard
безкоштовно, без сплати
комісії за користування

Безкоштовне відкриття та
обслуговування протягом
усього перебування в
Люксембурзі пакету Eboo С
який входить поточний
рахунок та V PAY дебетова
картка

Ні

До 1 тижня

Тип рахунку - поточний
рахунок. Тип картки дебетна. Кредитний ліміт недоступний

Дебетова картка, поточний
рахунок в евро для приватних
клієнтів

Безкоштовне відкриття та
обслуговування на один рік пакету
Premium Pack для осіб старше 28
років (після року 7,5 евро на місяць)
та поточний рахунок Hello4You осіб
для молодше 28 років (після року
1,13 евро на місяць), рахунок в евро

Безкоштовне відкриття та
обслуговування Basic
рахунку та дебетової картки
(неіменної)

Безкоштовне відкриття та
обслуговування NBG Current
Рахунку в евро та Дебетової
картки (Master/Visa)

Безкоштовне відкриття та обслуговування
протягом перших трьох місяців одного з двох
пакетів послуг: Luminor Debit та Luminor Black
,обидва пакети передбачають дебетну картку
та безкоштовні генератори кодів (після 3 міс.
оплата за обслуговування Luminor Debit 2,20
євро/міс, Luminor Black 5,50 євро/міс

Безкоштовне відкриття та
обслуговування протягом пів року
(після 2,95 євро/міс.) банківського
плану SEB Super+, що включає
поточний рахунок та дебетову
картку Matercard а також кредитна
картка

Безкоштовне відкриття та
обслуговуванння пакету Rahn
рахунку та картки до кінця року

Безкоштовне відкриття
рахунку в канадських
доларах RBC Advantage
Banking та отримання
дебетної картки,
безкоштовне
обслуговування протягом
року (після 11,95
канадських
доларів/місяць

Україномовна підтримка

НІ

Ні

Ні

Ні

Ні (але є інформація на сайті російською мовою)

Ні (але є лінія підтримки та
інформація на сайті російською
мовою)

Ні (але є лінія підтримки російською
мовою tel 669 0966)

Так (є RBC помічники на
гарячій ланії, які
спілкуються українською
мовою)

Ні

Ні

Ні (російська мова на деяких відділеннях)

Ні (російська мова на деяких відділеннях)

Ні

Ні ( але є російською мовою)

Ні (але є російською мовою)

Особливі умови для клієнтів
Райффайзен Банку

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах Post
Люксембургу та на
відділеннях Post

Ні

Ні

Ні

Як поповнити рахунок? KYC?
Обмеження?

Додаткова інформація
Спеціальна процедура KYC
для клієнтів Райффайзен
Банку

Інші умови

Можливість здійснювати
обмін валюти з гривні
Можливість пропонувати
нульові комісії для зняття
готівки з дебетових карток,
випущених в Райффайзен
Банку Україна

Ні

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях BNP
Paribas Fortis

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях KBC Bank

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях NBG Bank

картку та поточний рахунок можливо поповнити
в усіх банкоматах та на відділеннях Luminor
Bank

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях SEB
Pank

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях
Сoop Pank

картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях RBC Bank

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

- Безкоштовне обслуговування
поточного рахунку протягом 1го
року.
- Можливо здійснювати (не SEPA)
перекази, онлайн, але тільки через
George Web у браузері (ПК,
мобільний браузер). Зверніть
увагу, що трансакції в Донецьку та
Луганську область України та з них
наразі неможливі.
- Відсутня комісія за перекази в
Україну.

Одноразово у відділеннях Erste
Bank Oesterreich з дійсним
паспортом на суму до 300 євро з
особи.

Ні

Бозкоштовне зняття готівки в усіх
банкоматах (до 625 евро на день
Безкоштовний онлайн банкінг
Немає комісії на платежі SEPA
Premium Pack включає:
до 3 мультивилютних рахунків, по 1
дебетовій картці на рахунок, по 2
кредитні картки Visa або Mastercard
(при виборі мастеркард є вибір
страховки)
Безкоштовна заміна картки при
втраті
Страхування рахунку включено
Hello4You включає:
1 безкоштовна дебетова картка на 1
рік (після року 1,13 евро на місяць)

Обидва пакети включають:
- Необмежені платежі в євро в межах банку в
Естонію та в інші країни-члени Єдиної зони
платежів у євро (SEPA), включаючи платежі за
послуги, покупки в електронних магазинах та
оплату всіх типів електронних рахунків.
- Безкоштовні перекази в Україну
банкоматів Luminor
- Безкоштовно зняття готівки до 600 євро на
місяць у банкоматах Luminor
- Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay та Fitbit Pay

Безкоштовні європейські платежі в
Інтернет-банку , постійні платіжні
доручення, електронні рахункифактури з автоматизованим
постійним дорученням ,
попередньо визначені внутрішні
платежі в банкоматах та платежі
мобільного банку
Спеціальні відсотки кредитної
картки з фіксованим платежем -2%
Digital Coin Jar - безкоштовне
рішення для економії грошей
Безкоштовні платежі в банки
Естонії та Європи (SEPA)

Безкоштовний мобільний
та онлайн банкінг
Безлімітні дебетні
транзакції в межах
Канади
Безлімітні Interac eTransfer транзакції
Безкоштовні європейські платежі
Безкоштовне зняття
Безкоштовне зняття готівки в
готівки в банкоматах RBC
банкоматах Естонії та ЄС
а також інших банків
Coop Sula внесення та зняття готівки
Канади
Нижчі ціни в магазинах Coop
Безкоштовна чекова
книжна на 50 чеків
Безкоштовна депозитна
ячейка на 2 роки
2 безкоштовні закордонні
перекази протягом 12 міс
Value Program

картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях BMO Bank

Можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях

Картку та поточний рахунок можливо
поповнити в усіх банкоматах та на
відділеннях

Картку та поточний рахунок можливо
поповнити в усіх банкоматах та на
відділеннях

Щоб поповнити свій рахунок у
Bankera, потрібно буде
здійснити переказ зі свого
рахунку в іншій фінансовій
установі на свій спеціальний
рахунок IBAN у Bankera. На
даний момен сервіс приймає
перекази SEPA, а корпоративні
користувачі також можуть
скористатися платіжною
мережею SWIFT.

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Безкоштовний мобільний
та онлайн банкінг
Безлімітні дебетні
транзакції в межах Канади
Безлімітні Interac eTransfer транзакції
Безкоштовне зняття
готівки в банкоматах BMO
а також одне безкоштовне
зняття в банкоматі інших
банків Канади
Безкоштовний депозитний
рахунок
Безкоштовна депозитна
ячейка на 1 рік
Безкоштовні перекази в
Україну
Family Bundle Бонус 50 кан
доларів

Ні

Luminor
Додавання картки в гаманці Apple Pay або
Google Pay
Пакет Luminor Black
Безкоштовно знімайте готівку до 600 євро
на місяць у банкоматах Luminor у країнах
Балтії
Безкоштовне зняття грошей до 400 євро
на місяць у всіх інших банкоматах світу
Для вас і вашої родини в Латвії та за
кордоном діє туристична страховка (крім
країн, в яких оголошений воєнний стан)
Необмежені платежі в євро в межах банку
в Латвії та в інших країнах-членах Єдиної
зони платежів в євро (SEPA), включаючи
платежі за послуги, покупки в
електронних магазинах та оплату всіх
типів електронних рахунків
Безкоштовні перекази в Україні (до
подальших змін)
Мати скільки облікових записів, скільки
вам потрібно безкоштовно
Додавання картки в гаманці Apple Pay або
Google Pay

Ні

Комісії за переказ
Внутрішні (між користувачами
Bankera БЕЗКОШТОВНО
SEPA (вихідний)
БЕЗКОШТОВНО
SEPA (вхідний)
БЕЗКОШТОВНО
SWIFT в євро (вихідні)
2% (MIN комісія- 18 євро)
SWIFT в євро (вхідні)
1% (MIN комісія -7 євро)
Адміністративний збір за
відхилений платіж - 20 євро
Криптобіржі (перекази в/з)
ПІДТРИМУЄТЬСЯ
Перші 3 зняття коштів у
банкоматах на місяць (євро)
(Великобританія та ЄЕЗ, крім
Литви)
БЕЗКОШТОВНО

Для приватних клієнтів з
платіжними картками,
прив’язаними до тарифного
плану «Традиційний для
громадян України»,
застосовується безкоштовне
зняття готівки до 1000 евро і до
5 операцій (в іншому разі
стягується комісія 2 %) у всіх
литовських та іноземних
банкоматах, а також у
терміналах «Perlas Finance»
З тарифним планом
«Традиційний для громадян
України» кредитні перекази
SEPA в євро (через Інтернетбанкінг) не обмежуються
Грошові перекази в будь-якій
валюті в Україну, приватним та
бізнес-клієнтам здійснюються
безкоштовно
Готівкові переводи у
відділення (послуга
"MoneyGram") в Україну
доступні, але застосовуються
звичайні тарифи

Безлімітні онлайн-платежі в
Безкоштовні карткові
усіх валютах в банк SEB в Литві
платежі по всьому світу
Безкоштовне зняття готівки до
(Обмежено до 15000 євро на
550 євро на місяць у SEB та в
тиждень)
інших банкоматах литовських
Безкоштовно зняття готівки в
та іноземних банків) за
будь-якому банкоматі
допомогою дебетової картки
Люксембурга та Європи в
Сповіщення мобільного
будь-якій валюті (до 1500
додатка SEB про зміни у ваших
євро на тиждень)
облікових записах
Здійснюйте онлайнЗнімати готіви в касах Iki,
перекази безкоштовно в
Maxima, Rimi та інших понад
євро, швейцарських франках,
1200 торгових точок Договір
GPB і доларах США в будьінтернет-банку (до 100 євро пр
яке місце за допомогою
оплаті більше ніж 5 євро)
електронного банкінгу
міжнародні грошові Перекази
Безкоштовний eBanking +
в Україну в будь-якій валюті в
доступ до Payconiq
СЕБ Банку безкоштовні.
Переваги від Райффайзен, як
SEB не стягуватиме комісію,
банку-партнера:
однак банк одержувача або
https://www.post.lu/en/partic
банки-посередники можуть
uliers/finance/avantagesстягувати комісію з платника
raiffeisen
та/або одержувача

Безкоштовний мобільний та
онлайн банкінг
Безкоштовне зняття готівки в
банкоматах KBC Bank (зняття
готівки в інших банках
Європи 0,50 евро за
транзакцію) - денний ліміт
650 евро

Безкоштовна чекова книжка
NGB мобільний банкінг

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Пакет Luminor Black:
- Безкоштовне зняття готівки в іншому банку
світу до 400 євро на місяць. Від 2% від суми
(мінімум 3,50 євро), якщо загальний обсяг зняття
перевищує 400 євро
-Для вас і вашої родини в Естонії та за кордоном
діє туристична страховка

Умови відкриття рахунків для громадян України, що знаходяться за кордоном
Країна

Нідерланди

Португалія

Молдова

Молдова

Молдова

Німеччина

Румунія

Румунія

Румунія

Румунія

Сербія

OTP Bank
https://www.mobiasbanca.md/ru/publ
ication/news-83

Energbank
http://energbank.com/ro/

Procredit Bank
https://www.procreditbank.md/

Deutsche Bank
https://www.deutsche-bank.de/pk.html

SNS Bank
https://www.snsbank.nl/

Rabobank
https://www.rabobank.
com/en/home/index.ht
ml

ING Bank
https://www.ing.nl/

ActivoBank
https://www.activobank.pt/pt/

Santander Portugal
https://www.santander.pt/

Millenium (BCP)
https://ind.millenniumbcp
.pt/pt/particulares/Pages
/Welcome.aspx

Caixa Geral de Depósitos
(CGD) Bank
https://www.cgd.pt/

Deutsche Kreditbank (DKB)
https://www.dkb.de/

ING

BRD - Groupe Société Générale

BRD - Groupe Société Générale

OTP Bank
https://www.otpbanka.rs/

-

Закордонний паспорт , український паспорт або
ID картка

Закордонний паспорт /
ID картка , BSN Номер
(персональний
соціальний номер,
надається при
реєстрації в
муніципалітеті),
підтвердження адреси
реєстрації (BRP
документ)

Закордонний
паспорт / ID картка/
Український
паспорт ,
підтвердження
тимчасової адреси
проживання

Закордонний
паспорт / ID картка ,
BSN Номер
(персональний
соціальний номер,
надається при
реєстрації в
муніципалітеті),
підтвердження
адреси реєстрації
(BRP документ)

Закордонний паспорт /
український паспорт або ID
картка, можна українськми
символами,NIF (податковй
номер, отпримується після
реєстрації в SEF),
підтвердження адреси
реєстрації можливо в
Португалії або в Україні,
(перекладено на англійську
мову) (свідченням може бути
чек про оплату комунальних
полуг, договір оренди, т.д.),
підтвердження місця роботи
(якщо зараз не працюєте,
документ з SEF про те, що
зараз не працевлаштовані)

Закордонний паспорт /
український паспорт або ID
картка, можна українськми
символами, підтвердження
адреси реєстрації можливо
як в Португалії або в Україні
(не є обов'язковим, але
бажано) (свідченням може
бути чек про оплату
комунальних полуг, договір
оренди, т.д.)

Закордонний
паспорт / український
паспорт або ID картка,
можна українськми
символами,
підтвердження адреси
реєстрації можливо як
в Португалії так і в
Україні (свідченням
може бути чек про
оплату комунальних
полуг, договір
оренди, т.д.)

Закордонний паспорт /
український паспорт або
ID картка, підтвердження
адреси реєстрації
можливо як в Португалії
так і в Україні
(свідченням може бути
чек про оплату
комунальних полуг,
договір оренди, т.д.)

Закордонний паспорт та
документ для засвідчення
поточної адреси проживання в
Німеччині

-

Паспорт громадянина України

Паспорт громадянина України

Дійсний закордонний
паспорт або
український паспорт/ ID
картка, документ
реєстріції за місцем
проживання

Особисто, у будь-якому
відділенні, онлайн

Особисто, в будьякому відділенні

Особисто, у будьякому відділенні

Особисто, в будь-якому
відділенні

Особисто, в будьякому відділенні

Особисто, в будь-якому
відділенні

Особисто, в будь-якому
відділенні або онлайн
(тільки німецька мова)
https://bank.dkb.de/girokontoeroeffnen але для підписання
договору необхідно, прийти у
відділення.

Особисто, в будь-якому
відділенні

Особисто, в будь-якому
відділенні

Особисто, в будь-якому
відділенні

1-2 дні

День в день

День в день, 7 - 10 днів
для отримання картки

День в день

День в день

День в день

День в день

День в день

День в день відкриття
рахунку, отримання
картки до 2 тижнів

Дебетна картка, обов.язковий
мінімальний депозит 500 євро

Дебетна картка, можливо
оформити кредитну картку,
обов"язковий мінімальний
депозит 150 євро

Дебетна картка,
обо'язковий
мінімальний депозит
250 євро

Безкоштовне відкриття
класичного пакету:
рахунку в динарах та
карток Dina Card і
Міжнародної картки
Mastercard,
обслуговування пакету
295 RSD/міс

Основна інформація
Назва банку та сайт

Необхідні документи
(цифрові документи, в т.ч.
документи в додатку Дія - не
приймаються)

Закордонний
паспорт/Український паспорт

Закордонний паспорт/ID
картка/Український паспорт

Як відкрити рахунок
(отримати картку)?

Особисто, в будь-якому відділенні
https://www.mobiasbanca.md/ru/pu
blication/news-83

Особисто, в будь-якому
відділенні:
http://energbank.com/ru/tekushch
ie-scheta

-

Базовий рахунок («Basiskonto») можуть відкрити
біженці, які перебувають у Німеччині, як особисто
у відділенні, так і онлайн (і письмово) через
офіційну сторінку. Однак тоді особу необхідно
встановити за українським паспортом у
поштовому відділенні (Deutsche Post AG).
Усі бажаючі можуть просто прийти в одне з
відділень, щоб подати заявку на рахунок з
документом, що посвідчує особу, таким як
паспорт або ID-картка. Крім того, можна
заповнити онлайн-заявку (тільки німецькою
мовою), роздрукувати її та прийти на пошту з
паспортом для легалізації. Тут ви знайдете
онлайн-заявку:
https://www.deutsche-bank.de/pk/service-undkontakt/services/antraege-undformulare.html#kontoundkarte

Термін відкриття рахунку

День в день

День в день - рахунок, 3-5
робочих днів для отримання
картки

-

День в день,з метою безпеки картка Deutsche
Bank Card та PIN-код завжди надсилаються
окремо. Ви отримаєте картку та PIN-код листом
через кілька днів після відкриття рахунку.

День в день

1-2 Дні

1-2 Дні

Тип рахунку - поточний
рахунок. Тип картки дебетна. Кредитний ліміт недоступний

Дебетова картка, поточний
рахунок в лей, для фізичних осіб

Дебетна картка в молдавських
леях, доларах або євро, за
відкриття рахунку сплачується
0,5 центів євро, щомісячна
плата обслуговування 0,4 центів
євро

-

Дебетна картка,
оформлення
безкоштовне,
доступний онлайн
банкінг, обо'язкова
щомісячна плата за
обслуговування від 2-4
євро

Дебетна картка,
оформлення
безкоштовне, щодо
щомісячної плати
підтвердженої
інформації поки
немає

Дебетна картка,
оформлення
безкоштовне,
обо'язкова
щомісячна плата за
обслуговування 2,35
євро

Україномовна підтримка

Ні (російська в багатьох
відділеннях)

НІ

Ні

Особливі умови для клієнтів
Райффайзен Банку

Ні (російська мова в колцентрах та на багатьох
відділеннях)

Базовий рахунок ("Basiskonto") коштує 6,90 євро
на місяць для керування рахунком. За
допомогою пов’язаної дебетової картки
("Deutsche Bank Card Service") можна
безкоштовно знімати кошти в певних
банкоматах Німеччини (Deutsche Bank і Cash
Group) і безкоштовно розплачуватися в
магазинах Німеччини.

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та
лише в євро,
можливі перекази з
та на рахунок

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та
лише в євро,
можливі перекази з
та на рахунок

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в
банкоматах Multibanco та на
відділеннях, та лише в євро

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та лише в євро

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та лише в
євро

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та лише в
євро

Ні

Ні

Ні

Як поповнити рахунок? KYC?
Обмеження?

Додаткова інформація
Спеціальна процедура KYC
для клієнтів Райффайзен
Банку

Ні

Ні

ні

Ні

Ні

Особисто, в будь-якому
відділенні за
попереднім записом по
телефону:
011 30 11 555

Дебетна картка,
обо'язковий мінімальний
депозит 100 євро

Дебетова картка, поточний
рахунок в евро для приватних
клієнтів

-

Дебетовий рахунок у леях/евро

Дебетовий рахунок у леях/евро

Ні

НІ

НІ

НІ

НІ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях OTP Bank

Ні

Ні

Ні

- Відсутня комісія за розрахунки
в POS терміналах та зняття
готівки в банкоматах картками,
випущеними в Україні
- Безкоштовне відкриття
поточного рахунку

- Відсутня комісія за розрахунки
в POS терміналах та зняття
готівки в банкоматах картками,
випущеними в Україні
- Безкоштовне відкриття
поточного рахунку

НІ

Ні

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях

Ні

Можливо поповнити в усіх банкоматах та на
відділеннях

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та лише в
євро, можливі перекази
з та на рахунок

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Власники карток Visa,
випущених українськими
банками, мають можливість
зняти в банкоматах банку гроші
в доларах США або євро без
комісії за зняття, яку стягує
ПроКредит Банк;
Сукупний щоденний ліміт для
зняття готівки становить 400
євро або його еквівалент для
доларів США та молдавських
леїв;
курси обміну, встановлені на
банківських картках VISA або
Mastercard (при знятті або
оплаті) на даний момент є більш
вигідними , ніж обмін готівки в
обмінних пунктах

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

- Управління рахунком
виключно онлайн
- Виписки з рахунку онлайн
- Процедура TAN2go
- EPA перекази в онлайнбанкінгу
- Безкоштовне зняття готівки за
допомогою дебетової картки
Visa
-Оплата готівкою в
банкоматах DKB

Ні

Ні

Ні

ні

Так, але
рекомендовано
попередньо
узгодити з
відділенням

Так

Ні

так, але необхідно
попередити за 1-2 дні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інші умови

- Безкоштовне відкриття
поточного рахунку в леї/іноземній
валюті для приватних клієнтів з
українським паспортом
- Безкоштовне відкриття
банківської картки в леях, доларах
та євро.
- Відсутня комісія за розрахунки
через POS термінали та зняття
готівки в банкоматах, картками,
випущеними в Україні.

Можливість здійснювати
обмін валюти з гривні

Обмін української гривні на
молдавські леї у розмірі 3000 грн
на одну особу/день з
закордонним паспортом. Ця
пропозиція є дійсною лише для
осіб з закордонним паспортом

Можливість пропонувати
нульові комісії для зняття
готівки з дебетових карток,
випущених в Райффайзен
Банку Україна

Ні

Особисто, в будь-якому
відділенні

Ні

0% комісії за відправлення
швидких переказів в Україну
через систему грошових
переказів RIA MONEY TRANSFER
до 31 березня 2022 року

- Відсутня комісія за платежі в
Україну для приватних клієнтів

Особистий банкір
Безкоштовний
мобільний та інтернетбанкінг
Безкоштовне зняття
готівки в усіх
банкоматах OTP Bank
Голосова пошта

Умови відкриття рахунків для громадян України, що знаходяться за кордоном
Країна

Італія

Іспанія

Франція

Фінляндія

Чехія

Швеція

Чорногорія

Основна інформація

Назва банку та сайт

Santander
https://www.bancosantander.
es/particulares/cuentastarjetas/cuentascorrientes/cuenta-one-ucrania

Необхідні документи
(цифрові документи, в т.ч.
документи в додатку Дія не приймаються)

Закордонний паспорт /
український паспорт або ID
картка/ Водійське
посвідчення, якщо взагалі
немає документів можливо
отримати підтвердження в
консульстві

Як відкрити рахунок
(отримати картку)?

Особисто, в будь-якому
відділенні

Термін відкриття рахунку

день в день, 2-3 дні на
отримання картки поштою
на адресу

Fineco Bank
https://finecobank.com/it

Дійсний документ, що
посвідчує особу:
Закордонний паспорт/
Український паспорт
Податковий код (номер)

Unicredit
https://www.unicredit.it/

Дійсний документ, що
посвідчує особу:
Закордонний паспорт/
Український паспорт/ ID
картка

Особисто, в будь-якому
Особисто, в будь-якому
відділенні за попереднім
відділенні:
записом:
https://finecobank.com/it/ https://www.unicredit.it/it/
public/dove-siamo
contatti-eagenzie/locator.html
відкриття рахунку та
Відкриття рахунку день в
отримання картки до 1
день, отримання картки
тижня
до 1 тижня

Nordea Bank
https://www.nordea.fi/en

Дійсний закордонний
паспорт та
дозвіл на проживання або
довідка про розгляд заявки
(для отримання додаткової
інформації відвідайте сайті
фінської імміграційної
служби, migri.fi)

Особисто, в будь-якому
відділенні за попереднім
записом по телефону:
+358 200 70 000
(англійською)
до 4 тижнів

Безкоштовне відкриття
рахунку, щомісячна
комісія за
обслуговування рахунку
4 євро, випуск та
доставка картки My One
(міжнародна дебетна
Visa або Mastercard) - 7
євро

Відкриття Nordea Mobile
Plus пакету, що включає
рахунок в євро та
можливість вибору від 1-2 з
карток: Nordea Gold, Nordea
Credit or Nordea Debit
безкоштовно.
Обслуговування пакету 4,5
євро/місяць

Credit Mutuel Bank
https://www.creditmutuel.fr/

HSBC Bank
https://www.hsbc.fr/

Дійсний документ, що посвідчує
особу: Закордонний паспорт/
Український паспорт
Підтвердження адреси проживання
у Франції (свідченням може бути
чек про оплату комунальних полуг,
договір оренди, т.д.)
Якщо ви працюєте, 3 останні
квитанції про отримання заробітної
плати
3 виписки за останні 3 місяці з
рахунків інших банків (можна
українських)

Дійсний документ, що
посвідчує особу:
Закордонний паспорт/
Український паспорт
Підтвердження адреси
проживання у Франції
(свідченням може бути
чек про оплату
комунальних полуг,
договір оренди, т.д.)

Відкриття рахунку особисто у
відділенні за попереднім записом
по телефону:
https://www.creditmutuel.fr/fr/ouvri
r-un-compte-credit-mutuel.html

Відкриття рахунку
особисто у відділенні за
попереднім записом:
https://www.hsbc.fr/cont
actez-nous/

день в день, отримання картки 6-8
робочих днів

Česká spořitelna
https://www.csas.cz/

Moneta Money Bank
https://www.moneta.cz/

Československá obchodní banka
https://www.csob.cz/

CKB Bank
https://www.ckb.me/

Закордонний
паспорт або посвідчення особи (паспорт
громадянина України/ ID картка)

Закордонний паспорт або
пластикова ID-картка

Український закордонний паспорт, якщо немає
дійсного закордонного паспорта, то знадобиться
українське посвідчення особи і дійсна віза,
отримана в реєстраційному центрі (зелений
документ), інший документ і прикордонний
реєстраційний документ "перечікування на
території" (червоний документ), чеський номер
телефону

Дійсний український паспорт та документа, що
підтверджує тимчасовий захищений статус (також
приймається підтвердження заяви на видачу
документів)

Дійсний закордонний паспорт або український паспорт/ ID
картка , Ваша карта дозволу на проживання від
Migrationsverket (Шведське міграційне агентство) та витяг
з реєстру від Skatteverket (Шведське податкове агентство)
із зазначенням координаційного номера та адреси
(samordningsnummer)

Особисто, в будь-якому відділенні:
https://www.csas.cz/cs/pobocky-abankomaty#/?type=BRANCH&flags=POBOCKY

Особисто, в будь-якому відділенні
за попереднім записом:
https://www.moneta.cz/podporujeme
-ukrajinu-ua

Особисто, в будь-якому відділенні:
https://www.csob.cz/portal/ua

Особисто в будь-якому відділенні:
https://www.ckb.me/home/branches-and-atm-map

Особисто, в будь-якому
Особисто, в будь-якому
відділенні:
відділенні:
https://www.swedbank.se/en
https://www.handelsbanken.se
/private/become-a/en/find-branch
customer.html

День в день

день в день відкриття
рахунку, отримання картки
до 4 робочих днів

Відкриття базового Allkonto
рахунку та Bankkort Maestro
картка, обслуговування
рахунку та картки 25
крон/місяць

Безкоштовне відкриття та
обслуговування Privat
рахунку та Master card
картки

Дебетна картка,
оформлення безкоштовне,
обслуговування
безкоштовне

Україномовна підтримка

Так, Кол-центр з
україномовною
підтримкою за номером:
+34917679008

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні (але є іструкції на сайті українською мовою)

Ні (але є інформація на сайті
українською мовою)

Так, за телефоном:
800 200 290

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях, та лише в
євро, можливі перекази з
та на рахунок

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях UniCredit
Group

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях UniCredit

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах Otto ATM та на
відділеннях Nordea Bank

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях

Картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях

Картку та поточний рахунок можливо поповнити в
усіх банкоматах ČSOB та на відділеннях банку

Картку та поточний рахунок можливо поповнити в
усіх банкоматах та на відділеннях CKB Bank

картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях Svenska
Handelsbanken

картку та поточний
рахунок можливо
поповнити в усіх
банкоматах та на
відділеннях Swedbank

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Онлайн-банкінг
Безкоштовне зняття готівки з
банкоматів Credit Mutuel та 3
безкоштовні зняття готівки з інших
банків Франції

Включено страхування
смерті та інвалідності
Допомога за кордоном
включена
Доступний Apple Pay

Додаткова інформація
Спеціальна процедура KYC
для клієнтів Райффайзен
Банку

Безкоштовне відкриття та
обслуговування рахунку та картки у
чеських кронах

Картку та поточний рахунок можливо
поповнити в усіх банкоматах та на
відділеннях Česká spořitelna

Ні

Зняття дебетової готівки
без комісії в більш ніж 7 000
банкоматах Santander в
Іспанії та 30 000 у світі за
допомогою однієї
дебетової картки.
Без комісії за здійснення
переказів у євро,
національних та
Європейському Союзі, з
нашого Інтернет-банку,
мобільного телефону та
банкоматів, за винятком
термінових та негайних Як
захід підтримки України,
Банк відшкодує витрати на
перекази, надіслані на
рахунки в Україні.

Безкоштовне зняття
коштів на суму понад 99
євро з усіх банкоматів
BANCOMAT® ATM Італії (
за зняття готівки менше
99 євро коміссія 0,8 євро)
Maxi зняття до 3000 євро
та покупка Maxi до 5000
євро у всіх сучасних
банкоматах UniCredit
Group

В Італії та Європі ви
можете зняти готівку в
банкоматах UniCredit
безкоштовно
Комісія за зняття в
банкоматах інших банків
становить 2 євро
Безкоштовний онлайнбанкінг

Безкоштовний Netbank
До 4 разів безкоштовного
зняття готівки в будь-якому
ATM Фінляндії протягом
календарного місяця ( з 5
коміссія 0,60 евро за
тразакцію)
Для отримання цього
пакету обов'язковим є
використання мобального
додатку Nordea Mobile
Можливо повернути
комісію за переказ в
Україну при зверненні в
Customer Service
Доступний Apple Pay та
Google Pay

Можливість здійснювати
обмін валюти з гривні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо ви оплачуєте віртуальною карткою
українськими кольорами, Česká spořitelna
надішле внесок у розмірі 5 крон, щоб
допомогти Україні за кожен платіж
Усі платежі в Україну будуть безкоштовними
Мобільний та інтернет-банкінг George
англійською, а також інструкції українською
Можливість мати до 10 віртуальних карток,
одна з яких може бути у
кольорах прапора України
Можливість замовити іншу дебетову картку
Visa Classic, наприклад для
партнера
пільгове зняття коштів в банкоматах за
кордоном та
інші послуги
необмежене зняття коштів з банкоматів Česká
spořitelna
та групи Ерсте (Erste),
– необмежену кількість внутрішніх вхідних та
електронних вихідних платежів, включаючи
негайні
один валютний рахунок у валютах з поточної
пропозиції ČS
Ні

Можливість пропонувати
нульові комісії для зняття
готівки з дебетових карток,
випущених в Райффайзен
Банку Україна

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інші умови

Картку та поточний рахунок
можливо поповнити в усіх
банкоматах та на відділеннях
MONETA Money Bank

Ні

Разом з безкоштовним відкриттям відкриттям
трансакційного рахунку для національних
платіжних операцій громадяни України отримають
право на безкоштовний транзакційний рахунок для
міжнародних платіжних операцій та дві дебетові
картки (Visa та MasterCard)
Обслуговування рахунку та SMS-сервіс
безкоштовні протягом пів року

до 1 тижня

Тип рахунку - поточний
рахунок. Тип картки дебетна. Кредитний ліміт недоступний

Як поповнити рахунок?
KYC? Обмеження?

Безкоштовне відкриття рахунку Plus та
платіжної карти, безкоштовне
обслуговування,
Крім рахунку Plus, у вас є ще один валютний
рахунок і функція мультивалюти , що дозволяє
здійснювати оплату в усіх валютах, в яких у
вас є рахунок в іноземній валюті (згідно з
поточною пропозицією ČS).

Swedbank
https://www.swedbank.se/

Безкоштовне відкриття
рахунку та
безконтактної дебетової
картки Visa, щомісячна
комісія за
обслуговування рахунку
6,95 євро, доставка
картки 2,25 євро

Особливі умови для клієнтів
Райффайзен Банку

Класичний рахунок в євро
Єврорахунок та дебетна картка,
відкриття безкоштовне, щомісячна
комісія за обслуговування 6,4 євро,
обов'язковий депозит при відкритті
рахунку (будь-яка сумма)

Безкоштовне відкриття
рахунку та класичної
дебетової картки Visa,
щомісячна комісія за
обслуговування 3,75
євро, обов'язковий
депозит для активації
картки 200 євро

День в день відкриття рахунку та віртуальної
картки, платіжна картка прибуває на відділення
протягом 3 дів
Безкоштовне відкриття та обслуговування:
Стандартний рахунок у чеських кронах (рахунок
ČSOB Plus Konto) з наданням грошової
допомоги у розмірі 2500 чеських крон (Грошова
допомога буде зарахована на новий відкритий
рахунок протягом трьох робочих днів
з дати його відкриття)
Стандартний валютний рахунок у євро
Валютний рахунок (USD) можна відкрити тільки з
дозволом на постійне чи довгострокове
перебування

Svenska Handelsbanken
https://www.handelsbanken.se/

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Безкоштовне зняття коштів з українськими
картками з банкоматів ČSOB
Безкоштовні грошові депозити в EUR та USD
Безкоштовний інтеренет-банкінг ČSOB
Через годину після відкриття рахунку ви можете
додати картку в Apple / Google / Garmin /
Xiaomi Pay і платити в магазинах за допомогою
мобільного телефону чи годинника, інформацію
про картку можна знайти в аплікації ČSOB Smart
Безкоштовні вихідні платежі, вкл. миттєві (що
вводяться електронним способом, не діє для
Телефонного банкінгу)
SEPA
та інші платежі у валюті Євро в межах ЄС/ЄЕЗ
Безкоштовні вхідні платежі SEPA та інші платежі в
Євро в межах ЄС/ЄЕЗ
Безкоштовне зняття готівки у відділенні з рахунку в
кронах

Безкоштовно ззяття готівки в мережі банкоматів та
у всіх касах СKB Bank

Безкоштовний Online банкінг
та мобільний банкінг
Безкоштовне зняття готівки в
банкоматах Швеції
Переказ Swish за допомогою
номера телефону

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Безкоштовно:
-Зняття готівки з усіх банкоматів у
Чеській Республіці та в усьому світі
-Інтернет і мобільний банкінг з
високими оцінками для легкого
керування рахунками
-Вклади готівкою у чеських кронах у
банківських терміналах "MONETA
Money Bank"
-Вклади в іноземній валюті у наших
відділеннях
-Внутрішні платежі по країні,
включаючи термінові платежі
-Закордонні платежі в Україну та
платежі SEPA
- Немає комісії на транзакції за
перекази в Україну у будь-якій
валюті
, навіть з української платіжної
картки можна без комісії

Безкоштовний Online
банкінг
Безкоштовне зняття готівки
в банкоматах Швеції (до 15
000 крон/тиждень)
Безкоштовні коди безпеки

