Themenbeitrag
Informationen zum Basiskonto

17. März 2022

Як мені відкрити банківський рахунок у Німеччині?
Інформація для біженців з України
Вітаємо вас у Німеччині! Нижче ми розповімо, як швидко та
легко відкрити рахунок у Німеччині.
■

Споживачки та споживачі з України, які законно
перебувають на території ЄС як переміщені особи,
мають право на відкриття базового рахунку. Базовий
рахунок є розрахунковим рахунком без кредитного
ліміту, який можна використовувати, наприклад, для
отримання та перерахування коштів.

■

Такий базовий рахунок ви можете отримати в будь-якій
кредитній установі, яка пропонує споживачам
розрахункові рахунки.

■

Для відкриття рахунку достатньо зазначити поштову
адресу. Тобто, достатньо, якщо з вами можна зв’язатися
через ваших рідних (членів родини), друзів або
консультаційну службу. Наявність місця проживання в
розумінні закону ФРН про реєстрацію за місцем
проживання не потрібна.

■

Важливо: Ви маєте під час надання заяви засвідчити
свою особу визнаним у Німеччині документом.
Документом, що засвідчує вашу особу, зокрема, може
бути дійсний закордонний паспорт або дійсний паспорт
або посвідчення громадянина України (українська IDкартка). Без надання такого документа банк, на жаль, за
законом зобов’язаний відмовити у відкритті рахунку.
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Більш детальну інформацію щодо базового рахунку
пропонує Федеральне відомство з фінансових
послуг двома мовами:
англійською
та німецькою

Herzlich Willkommen in Deutschland!
Im Folgenden wollen wir Ihnen erklären, wie Sie in Deutschland
schnell und einfach ein Konto eröffnen können.
■

Verbraucherinnen und Verbraucher aus der Ukraine, die
sich als Vertriebene in der EU rechtmäßig aufhalten, haben
grundsätzlich Anspruch auf Eröffnung eines Basiskonto. Ein
Basiskonto ist ein Zahlungskonto auf Guthabenbasis, das
beispielsweise für Einzahlungen und Überweisungen genutzt
werden kann.
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■

Ein solches Basiskonto bekommen Sie bei allen Kreditinsti‐
tuten, die Verbrauchern Zahlungskonten anbieten.

■

Für die Kontoeröffnung genügt die Angabe einer postali‐
schen Anschrift. Das heißt, die Erreichbarkeit über
Angehörige (Familie), Freunde oder eine Beratungsstelle
reicht aus. Ein Wohnsitz im Sinne des deutschen Meldege‐
setzes ist nicht nötig.

■

Wichtig: Sie müssen sich bei der Antragstellung mit einem
in Deutschland anerkannten Dokument ausweisen können.
Als Dokument zur Identifikation kommt insbesondere ein
gültiger Reisepass oder ein gültiger Personalausweis (ukrai‐
nische Identity Card) in Betracht. Ohne die Vorlage eines
solchen Dokuments, ist die Bank leider gesetzlich
verpflichtet, die Kontoeröffnung abzulehnen.

Weiterführende Informationen zum Basiskonto bietet
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen in zwei
Sprachen an:
Auf Englisch
Auf Deutsch

Welcome to Germany!
Here’s how you can open an account in Germany quickly and
easily.
■

Consumers from Ukraine who are legally residing in the EU
as displaced persons are in principle entitled to open a basic
payment account. A basic payment account is a payment
account without an overdraft facility that can be used for
deposits and credit transfers, for example.

■

You can get a basic payment account at all banks that offer
payment accounts to consumers.

■

To open an account, all you need to provide is a postal
address. This means it’s enough if you can be contacted via
relatives (family), friends or an advisory centre. A place of
residence as defined by the German Federal Registration Act
(Bundesmeldegesetz – BMG) is not necessary.

■

Please note: when applying for the account, you must be
able to provide proof of identity with a document recognised
in Germany. This means an identity document such as a
valid passport or ID card (Ukrainian identity card). If you
cannot present a document of this kind, the bank is unfortu‐
nately obliged by law to reject your application for an
account.
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Further information on basic payment accounts can be
found in two languages on the website of the Federal
Financial Supervisory Authority.
In Englisch
In German
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