
Відкриття банківського рахунку громадянами України 
Місто Алкмаар рекомендує вам відкрити банківський рахунок у Нідерландах. Це полегшить вам вирішення різних питань і допоможе брати участь у повсякденному житті. Крім 
цього, рахунок в місцевому банку означає, що місто Алкмаар може переказувати вам кошти легше та зручніше. Після відкриття банківського рахунку ви можете повідомити 
місту номер вашого банківського рахунку (IBAN), щоб ми могли переказувати на нього вашу допомогу на проживання. Для цього вам потрібно відкрити банківський рахунок з 
голландським номером (IBAN: NLxxBANKxxxxxxxxxx). 
 

 Підтвердження 
особи 

Необхідні дані 
для відкриття 
рахунку 

Комісія Послуги / примітки Наступний крок Інформація 

ABNAMRO  
Онлайн 

Український 
паспорт або 
посвідчення 
особи 

Номер BSN 1,95 євро на місяць Банківський рахунок, включаючи дебетову картку, код для 
активації застосунку за допомогою вашої дебетової картки. 
Доставка картки здійснюється через 3-5 робочих днів після 
подачі заявки. 

Завантажте застосунок 
ABNAMRO для iOS або 
Android. 

 
Bunq 
Онлайн 

Український 
паспорт або 
посвідчення 
особи 

 Безкоштовно протягом трьох 
місяців, потім 2,95 євро на 
місяць 

Банківський рахунок, дебетова картка та негайний доступ до 
ApplePay/GooglePay. 

Завантажте застосунок 
Bunq для iOS або Android. 

  

ING  
У відділенні 
банку 

Український 
паспорт 

Номер BSN, 
номер в 
загальному 

реєстрі осіб (BRP) 

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. 

Завітайте до 
найближчого до вас 
відділення INGBank.  

 

Rabobank 
Онлайн 

Український 
паспорт або 
посвідчення 
особи 

Номер BSN 

 

Безкоштовно до 1 березня 2023 
р.  

Банківський рахунок, дебетова картка та доступ до 
ApplePay/GooglePay. Для активації рахунку та отримання IBAN 
потрібна дебетова картка. Доставка картки здійснюється 
протягом 3 робочих днів після подачі заявки. 

Завантажте застосунок 
Rabobank для iOS або 
Android. 

 
Bitsafe 
Онлайн 

Український 
паспорт, 
посвідчення 
особи або 
водійські права 

 Безкоштовно, стягується комісія 
за транзакції 

Банківський рахунок, включаючи дебетову картку Завантажте застосунок 
Bitsafe для iOS або 
Android. 

 

SNS  
У відділенні 
банку 

Український 
паспорт або 
посвідчення 
особи 

Номер BSN  2,55 євро на місяць Основний банківський рахунок, включаючи дебетову картку. 
Примітка. За умови, що заявник не має інших голландських 
банківських рахунків. 

Завітайте до 
найближчого до вас 
відділення SNS. 

 
Triodos 
Поштою 

Український 
паспорт або 
посвідка на 
проживання 

Номер BSN 5 євро на місяць Основний банківський рахунок, включаючи дебетову картку. 
 
Обробка запиту триває приблизно 10 робочих днів. 

Завантажте форму 
(голландською мовою) 

 
 
Подробиці на сторінці Голландської асоціації платіжних систем (англійською мовою). (https://www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/) 


