
Відкриття банківського рахунку громадянами України (version 1.01, 11 April 2022) 
 
Відкриття банківського рахунку регулюється різними правилами й положеннями. Банки зобов'язані 
перевіряти ваші дані і посвідчення особи. У деяких випадках це може призвести до затримок, перш 
ніж рахунок буде закріплений за вами й готовий до використання. На сайті Голландської асоціації 
платіжних систем опубліковано корисну інформацію для українців, які хочуть відкрити банківський 
рахунок (англійською мовою) [https://www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/] 
 
Ви можете відкрити банківський рахунок у таких банках: 
 

ABNAMRO 
Відкриття банківського рахунку онлайн 

 
• Інформація [англійською] (https://www.abnamro.nl/en/personal/payments/open-an-

account/account-for-ukrainian-customers.html) 

• Необхідні документи: український паспорт і номер BSN 

• Вартість банківського рахунку: 1,95 євро на місяць (включає банківський рахунок, дебетову 
картку, код для активації застосунку за допомогою вашої дебетової картки) 

• Наступний крок: завантажте застосунок ABNAMRO для iOS або Android. 

• Примітка. Для активації застосунку потрібна дебетова картка. Доставка картки здійснюється 
через 3-5 робочих днів після подачі заявки. 

 
Bitsafe 
Відкриття банківського рахунку онлайн 
 

• Інформація [українською та англійською] (https://www.bitsafe.org.ua/en/index.html) 

• Необхідні документи: український паспорт, посвідчення особи або водійські права 

• Вартість банківського рахунку: безкоштовно; включає дебетову картку. Стягується комісія за 
транзакції.  

• Наступний крок: завантажте застосунок Bitsafe для iOS або Android. 
 

Bunq 
Відкриття банківського рахунку онлайн 

 
• Інформація [англійською] (https://www.bunq.com/ukraine-refugees) 

• Необхідні документи: український паспорт або посвідчення особи 

• Вартість банківського рахунку: безкоштовно протягом трьох місяців, потім 2,95 євро на місяць. 
Це включає в себе дебетову картку та негайний доступ до ApplePay / GooglePay. 

• Наступний крок: завантажте застосунок Bunq для iOS або Android. 
 

ING 
Відкриття банківського рахунку у відділенні банку 
 

• Інформація [українською та англійською] (https://www.ing.nl/particulier/english/bank-account-for-
new-ukraine-customers/index.html) 

• Необхідні документи: український паспорт, номер BSN, номер в загальному реєстрі осіб (BRP) 

• Вартість банківського рахунку: 2,35 євро на місяць, без комісій за транзакції в країнах ЄС. 
(1,90 євро лише для цифрових платежів, без використання банкоматів). Банківський рахунок, 
дебетова картка та доступ до ApplePay / GooglePay. 

• Наступний крок: завітайте до найближчого до вас відділення INGBank. 
 

Rabobank 
Відкриття банківського рахунку онлайн 
 

• Інформація [українською та голландською] 
(https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/bankrekening/rabo-
directpakket/oekraine?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes) 

• Необхідні документи: український паспорт і номер BSN 

• Вартість банківського рахунку: безкоштовно до 1 березня 2023 р. (розрахунковий рахунок 
онлайн, дебетова картка та доступ до ApplePay / GooglePay).  

• Наступний крок: завантажте застосунки Rabobank та Rabo Mobiel Identificeren для iOS або 
Android. 
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• Примітка. Для активації рахунку та отримання IBAN потрібна дебетова картка. Доставка 
картки здійснюється протягом 3 робочих днів після подачі заявки. 

 

SNS 
Відкриття банківського рахунку у відділенні банку 
 

• Інформація [українською та англійською] (https://www.snsbank.nl/particulier/over-sns/sns-
nieuws/je-geldzaken-en-de-oorlog-in-oekraine.html) 

• Необхідні документи: український паспорт і номер BSN 

• Вартість банківського рахунку: 2,55 євро на місяць (банківський рахунок та дебетова картка).  

• Примітка. За умови, що заявник не має інших голландських банківських рахунків. 

• Наступний крок: завітайте до найближчого до вас відділення SNS. 
 

Triodos 
Відкриття банківського рахунку поштою 
 

• Інформація [голландською] 
(https://www.triodos.nl/zoeken?q=oekraiense+vluchteling+betaalrekening) 

• Необхідні документи: український паспорт і номер BSN 

• Вартість банківського рахунку: 5 євро на місяць (банківський рахунок та дебетова картка). 

• Наступний крок: завантажте форму (голландською) 

• Примітка. Обробка запиту триває приблизно 10 робочих днів. 
 
 
 
Застереження.  Зміст цієї сторінки збирається з максимальною обережністю.   Ніякі права не можуть 
бути отримані з   наданого вмісту.  Муніципалітети Нуардеаст-Фрайслан і Дантумадіель не несуть 
відповідальності за неправильне копіювання або редагування даних. 
 

5 правил безпечного користування банківською карткою 
• Ніколи нікому не повідомляйте ваш PIN-код, ідентифікаційні коди або будь-які коди, які ви 

отримуєте від свого банку. 

• Ніколи не передавайте свою картку в користування іншим особам для розрахунків в мережі 
Інтернет або особисто. 

• Захистіть пристрій, який ви використовуєте для банківських операцій. 

• Регулярно перевіряйте свій поточний рахунок. 

• У разі виникнення проблем негайно повідомте свій банк та дотримуйтесь інструкцій 
співробітників банку. 
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