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ВАШЕ ПРАВО НА ОСНОВНИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК 

Згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист, українські біженці, які виїхали 
рятуючись від війни, отримують негайний захист по всьому ЄС, включно з 
тимчасовим правом на проживання в ЄС 

Законне місце проживання в ЄС дає вам, серед інших переваг, право на відкриття 
банківського рахунку з усіма основними послугами, безкоштовно або за помірну 
плату. 

ЩО Я ЗМОЖУ ЗРОБИТИ З МОЇМ РАХУНКОМ? 

• Основний банківський рахунок дає вам доступ до найбільш поширених
послуг, потрібних вам у повсякденному житті.

• Ви можете покласти гроші в банк та відправляти перекази іншим
людям онлайн.

• Ви також отримаєте платіжну картку для зняття готівки та
здійснення платежів.

ЯК МЕНІ ВІДКРИТИ СВІЙ РАХУНОК? 

• Перед тим як обрати банк, ви можете перевірити комісію, яку стягують різні
банки за свої основні послуги звернувшись до спеціайльних веб-сторінок.

• Потім зверніться до банку з проханням відкрити основний банківський
рахунок. Банк перевірить вашу особу та надасть вам документ із
переліком можливих грошових стягнень, за користування його 
послугами. 

• Пам'ятайте: банк не може відмовити вам у відкритті основного
банківського рахунку на підставі того, що ви є біженцем з України.
Однак, вам можуть відмовити, якщо ви вже маєте рахунок у цій країні 
або через підозру у відмиванні грошей. 

Відео: ВАШЕ ПРАВО НА ОСНОВНИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk4afvAkAus
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