
РАЗОМ 
ДЛЯ УКРАЇНИ

РАХУНОК ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВАС  
–  ОФЕРТА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 0 PLN за грошові перекази в Україну (повернення комісійних впродовж максимально  
2 робочих днів), 

 0 PLN за вплату та зняття готівки у відділах нашого банку,

 0 PLN за зняття готівки у банкоматах, розташованих у Польщі.

Стандартна оферта:

 0 PLN щомісячної оплати за обслуговування рахунку,

 0 PLN за зняття готівки з картки у банкоматах, розташованих на території відділень 
Банку та Planet Cash у Польщі,

 0 PLN за здійснення грошового переказу в польських злотих в межах країни за 
посередництвом інтернет-банкінгу (не стосується здійснення негайного грошового 
переказу),

 зручний доступ до рахунку за посередництвом інтернет-банкінгу GOonline та додатку 
GOmobile,

 мобільні платежі: BLIK, Apple Pay та Google Pay,

 мобільна картка до рахунку після відкриття рахунку, для обслуговування якої потрібен 
телефон з технологією NFC, доступ до інтернету та додаток GOmobile.

ПРОТЯГОМ УСЬОГО БЕРЕЗНЯ ВИ МОЖЕТЕ КОРИСТУВАТИСЯ  
СПЕЦІАЛЬНОЮ ОФЕРТОЮ ПРОДУКТІВ В РАМАХ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ:

Перевірте, що ми для вас приготували!

Фізичні особи

Платежі в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY! або за покупки в інтернеті.

Банк 
позитивних 

змін



Цей матеріал має виключно рекламний та інформаційний характер — він не є офертою у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 р. Надання 
рекламованих послуг та продуктів здійснюється на умовах, детально визначених у договорі з Клієнтом, а також у регламенті і тарифах комісійних 
та оплат, доступних у відділеннях BNP Paribas Bank Polska S.A. та на веб-сайті www.bnpparibas.pl. Акціонерне товариство BNP Paribas Bank Polska 
з головним офісом у м. Варшава за адресою: вул. Каспшака 2, 01-211 Варшава, зареєстроване у реєстрі підприємців Державного судового реєстру 
Районним судом для ст. м. Варшави у м. Варшава, XIII Господарський відділ Державного судового  реєстру за номером KRS 0000011571, податковий 
номер NIP 526-10-08-546, статутний капітал у розмірі 147 518 782 зл., внесений у повному обсязі.

+48  503  228  228  |  bnpparibas.pl
Цілодобова інфолінія українською мовою  
оплата за дзвінок згідно з тарифами оператора

Спрощений процес відкриття рахунків у наших відділеннях для нових Клієнтів – 
громадян України, які приїхали у Польщу після 24 лютого 2022 року і:

 не мають документів на підтвердження адреси проживання,

 не мають документів на підтвердження стосунків з Польщею (праця, навчання і т.д.).

ЩОБ ВІДКРИТИ РАХУНОК У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ, ДОСТАТНЬО МАТИ:

 закордонний паспорт, або Тимчасову довідку про особу іноземця (протягом 90 днів від її 
видачі необхідно пред’явити дійсний документ, який посвідчує особу),

 український ідентифікаційний номер платника податків (TIN), який можна перевірити за 
допомогою додатку Дія,

 польський номер телефону (стартовий пакет у будь-якій мережі, наприклад, PLUS, PLAY, 
Orange),

 складені в Банку заяви щодо джерела отримування грошових засобів.

Банк 
позитивних 
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