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Словаччина. Корисні деталі про Tatra Banka  

• спрощено процес відкриття рахунків - українські громадяни з паспортом можуть 
відкрити рахунок у будь-якому відділення 

• 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 
• відділення у прикордонній зоні мають україномовних співробітників 
• деталі на сайті українською мовою https://www.tatrabanka.sk/en/help-ukraine-ua/  

 

Румунія. Корисні деталі про банки Румунії 

Raiffeisen Bank  

• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сторінках: 
https://bank.raiffeisen.ro/ro/informatii-pentru-cetatenii-ucraineni/home.html#English 

• Відсутня комісія за розрахунки картами, випущеними в Україні  
• Відсутня комісія за оплату через POS термінали та зняття готівки у банкоматах 
• Миттєвий випуск безконтактних карт (VISA/ Mastercard) при відкритті поточного 

рахунку з опцією випуску дебетової карти 
• Відсутня комісія за зняття готівки в Румунії  та Євросоюзі 
• Відсутня місячна комісія за обслуговування рахунку 
• Відсутня комісія за випуск та річне обслуговування карт отриманих при відкритті 

Banca Comercială Română 

• Обмін валют UAH-RON (гривня-лея), здійснюється за курсом Національного банку 
Румунії, до 2000 Ron (~400 EUR) на людину, при наявності Українського паспорту. 
Пропозиція діє для громадян України, як гуманітарна допомога. 

• Відсутня комісія за оплату через POS термінали та зняття готівки у банкоматах, 
картками, випущеними в Україні 

• Відсутня комісія за відкриття та обслуговування поточного рахунку  
• Відсутня комісія за внутрішньобанківські та міжбанківські розрахунки 
• Україномовний call центр 0040 373 514 244 та  suport.liniaintai@bcr.ro 

https://www.tatrabanka.sk/en/help-ukraine-ua/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbank.raiffeisen.ro%2Fro%2Finformatii-pentru-cetatenii-ucraineni%2Fhome.html%23English&data=04%7C01%7Cyuliia.puzyrova%40raiffeisen.ua%7C409e645f518f4b47124008d9fdfa47c1%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637820073658943410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GcYQprq5BG%2F%2BISSTEFnX%2FeP2vRwG8K2jKujlE7e2jcg%3D&reserved=0
mailto:suport.liniaintai@bcr.ro


 

Banca Transilvania 

• Banca Transilvania не стягує додаткових зборів 
• Безкоштовне відкриття поточного рахунку в леї для приватних клієнтів на підставі 

українського паспорту чи ID картки (з адресою) 
• Відсутня комісія за відкриття та обслуговування поточного рахунку 
• Переказ грошей через Western Union 
• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сайті: 

https://ukr.bancatransilvania.ro/ 
• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сайті на укр/англ/рум 

мовах: https://www.bancatransilvania.ro/bt-pentru-ucraineni 
• Питання та відповіді стосовно допомоги українцям розміщені на платформі 

фінансової освіти: https://intreb.bancatransilvania.ro/bt-pentru-ucraineni/ 
• Україномовний call центр 0040 264 30 80 05 та ucraina@btrl.ro 

Unicredit (Romania) 

• Відсутня комісія за розрахунки через POS термінали та зняття готівки в банкоматах, 
картками, випущеними в Україні 

• Безкоштовне відкриття поточного рахунку в леї для приватних клієнтів на підставі 
українського паспорту чи ID картки (з адресою) 

ING (Romania) 

• Відсутня комісія за платежі в Україну для приватних клієнтів 

BRD - Groupe Société Générale (Romania) 

• Відсутня комісія за розрахунки в POS терміналах та зняття готівки в банкоматах 
картками, випущеними в Україні 

• Безкоштовне відкриття поточного рахунку в леї/євро для приватних клієнтів з 
українським паспортом 
 
 

Республіка Молдова. Корисні деталі про OTP Bank  

• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сторінках:  
https://www.mobiasbanca.md/ru/publication/news-83 

• 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. 

• Здійснювати валютні операції з українською гривнею. Деталі тут: 
https://www.mobiasbanca.md/ru/publication/news-83 
 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fukr.bancatransilvania.ro%2F&data=04%7C01%7Cyuliia.puzyrova%40raiffeisen.ua%7C384cc1638bc94f873ae608d9fe0d73fa%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637820156007233664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5A43yxkQOo6WTX4MpE2qK%2FilIfDW9aHe6SdPdEIDAN0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bancatransilvania.ro%2Fbt-pentru-ucraineni%3Futm_source%3Dsite%26utm_medium%3Dalerte%26utm_campaign%3Dbt-pentru-ucraineni&data=04%7C01%7Cyuliia.puzyrova%40raiffeisen.ua%7C384cc1638bc94f873ae608d9fe0d73fa%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637820156007233664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hu8sGrgYSGx0PmN5ar32iCTMwckBlMsyGfThz0HH7RM%3D&reserved=0
https://intreb.bancatransilvania.ro/bt-pentru-ucraineni/
mailto:ucraina@btrl.ro
https://www.mobiasbanca.md/ru/publication/news-83
https://www.mobiasbanca.md/ru/publication/news-83


Польща. Корисні деталі про банк Credit Agricole  

• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сторінках:  
https://www.credit-agricole.pl/bezpieczenstwo/ukraina-ua 

• Безкоштовне відкриття поточного рахунку в злотих/іноземній валюті для приватних 
клієнтів з ID картки. 

• Безкоштовне відкриття мультивалютної банківської картки. 

• Відсутня комісія за обслуговування поточного рахунку. 

• Для приватних клієнтів повернення комісії за перекази в Україну. 

• Відсутня комісія за зняття готівки в банкоматах, картками, випущеними в Україні 
банком Credit Agricole. 

• Україномовний call центр  +48 71 799 71 14 

 

 
 

Німеччина. Корисні деталі про Deutsche Kreditbank (DKB)   

• Безкоштовне відкриття поточного рахунку в евро для приватних клієнтів на підставі 
закордонного паспорту та документ для засвідчення поточної адреси проживання 
в Німеччині, основні функції: 

- Управління рахунком виключно онлайн 
- Виписки з рахунку онлайн 
- Дебетова картка Visa 
- Процедура TAN2go 

             -     EPA перекази в онлайн-банкінгу 

             -     Безкоштовне зняття готівки за допомогою дебетової картки Visa 

             -     Оплата готівкою в банкоматах DKB 

• Доступна онлайн заявка на відкриття рахунку на сайті (тільки німецька мова) 
https://bank.dkb.de/girokonto-eroeffnen  але для підписання договору необхідно, 
прийти у відділення. 

 

Австрія. Корисні деталі про Erste Bank)   

• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сторінках: 
       https://www.sparkasse.at/erstebank/ukraine-hilfe 

• Безкоштовне відкриття поточного рахунку в евро для приватних клієнтів на підставі 
закордонного паспорту та документ для засвідчення поточної адреси проживання 
в Австрії у відділеннях банку та Sparkassen. 

• Безкоштовне обслуговування поточного рахунку протягом 1го року. 

• Доступна онлайн заявка на відкриття рахунку на сайті:  
https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden/konto-karten/girokonto 
Примітка: для відкриття онлайн вам потрібен дійсний паспорт, австрійський номер           
телефону та поточна адреса в Австрії. 

• 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. 

https://www.credit-agricole.pl/bezpieczenstwo/ukraina-ua
https://www.sparkasse.at/erstebank/ukraine-hilfe


• Обміняти українські гривні можуть одноразово обміняти у відділеннях Erste Bank 

Oesterreich громадяни України з дійсним паспортом на суму до 300 євро з особи. 

 
 

ЄС та Україна. Revolut 

• Інформація необхідна громадянам України розміщена на сторінках: 
      https://www.revolut.com/  

• Для відкриття рахунку необхідно: 

-  Завантажити програму Revolut з App Store або Google Play Store. 

-  Під час реєстрації введіть номер телефону, на який можна отримати SMS з 

підтвердженням. 

-  Виберіть країну, в якій ви перебуваєте, ведіть свою поточну адресу за межами 

України та інші особисті дані.  

- Обов’язково потрібно завантажити фото українського паспорта чи ID-картки для 

підтвердження особи. Якщо у вас є тільки українська віза або дозвіл на 

проживання, можна завантажити їх. 

- Відсутня комісія за обмін та поповнення. 

- Відсутня щомісячна комісія за обслуговування. 

- Безплатний тариф на отримання та перекази коштів. Обмеження на переказ із 

рахунку Revolut на інший рахунок становить €1500 на день. 

- Для переказу та отримання коштів достатньо прив’язати додаток до 
українського банківського рахунку. 

- Картою сервісу можна користуватися у всій Європейській Економічній Зоні (ЄЕЗ) 
та Україні. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.sparkasse.at/erstebank/filialen-oeffungszeiten/filialsuche
https://www.revolut.com/

