
Оформлення поточного рахунку 
На даний час для всіх, хто хоче відкрити поточний рахунок у шпаркасе (ощадний 
банк) діють наступні правила: 

● відкриття рахунку можливе при наявності дійсного закордонного 
паспорту 

● при наявності паспорта громадянина України можливе відкриття 
базового* поточного рахунку 

Обмін української гривні на євро 
На даний час немає надійного обмінного курсу для української валюти – гривні. 
Тому шпаркаси (ощадні банки) та регіональні банки не мають можливості купувати 
українську гривню. У зв’язку із банківською ситуацією в самій Україні зараз також 
частково неможливо знімати готівку з українських карток у Німеччині. 

Новий рахунок швидко і просто 
Зняти готівку в будь-який час, оплачувати онлайн закупівлі через списання з 
рахунку чи здійснювати або отримувати перекази – відкрити поточний рахунок у 
шпаркасе. Це легко та швидко. 

Наші переваги: 
● Гнучкість: оформити поточний рахунок надійно і просто онлайн чи 

особисто проконсультуватись у відділенні шпаркасе 

● Свобода: змінити тип рахунку, враховуючи індивідуальні потреби, та 
мати доступ до рахунку цілодобово через онлайн–банкінг чи додаток 

● Надійність: оплачувати закупівлі в тисячах онлайн-магазинах 
через giropay напряму з рахунку, здійснювати миттєві грошові перекази 
друзям чи отримувати гроші 

● Фінансові можливості: подолати нестачу коштів завдяки опціональному 
овердрафту (в розмірі встановленому в договорі суми –ліміту 
овердрафту) 

Надійний банкінг – різні сервіси 

 
Поточний рахунок (Girokonto) це набагато більше, ніж просто надійний банківський 
рахунок для переказу заробітної плати чи безготівкової оплати рахунків. Сучасний 
онлайн-банкінг шпаркасе та мобільний банкінг найкращого банкінг- додатку 
пропонує Вам функції і сервіси для всього, що пов’язано з грошима. 

Наприклад, через Multibanking Ви можете легко розпоряджатися всіма Вашими 
рахунками в шпаркасе та інших банках. Ви сплачуєте рахунки максимально просто, 
використовуючи фото-переказ чи переказ по QR-коду. Ви керуєте постійними 
дорученнями, переказами, обігами тощо цілодобово та в будь-якій точці світу. 
А з giropay Ви оплачуєте закупівлі в тисячах онлайн-магазинах напряму з Вашого 
поточного рахунку. При цьому діють високі стандарти безпеки онлайн банкінгу. При 
оплаті через власний giropay акаунт Вам надаються гарантії захисту споживача, 
включаючи повернення коштів, а також Ви можете отримати ексклюзивні знижки та 
прийняти участь в акціях. 
Але функція поточний рахунок giropay має ще інші переваги – за допомогою giropay 
Geld-Senden Ви можете швидко і просто переказувати гроші друзям з мобільного 
телефону. Переказані кошти надійдуть отримувачу миттєво. Тим самим шляхом 
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Вам також можуть переказати гроші на Ваш рахунок. Вказані функції Ви знайдете в 
додатку шпаркасе в розділі giropay. 
  

 
Крім того, Ви можете звернутись особисто в відділення за консультацією, якщо у 
Вас виникнуть будь-які питання щодо поточного рахунку або фінансового 
планування. З карткою шпаркасе (Debitkarte) Ви знімаєте готівку безкоштовно в 
одному з 23.000 банкоматів по всій Німеччині. 

  

 
У поєднанні з поточним рахунком шпаркасе Ви маєте можливість 
оформити Mastercard® або Visa Card (кредитну картку), які дають безліч переваг 
при безготівкових розрахунках в Німеччині, а також за кордоном та при купівлі 
товарів онлайн. 
Для вашої картки шпаркасе (Debitkarte) чи кредитної картки Ви можете підібрати 
особистий ПІН-код абсолютно безкоштовно у будь-якому банкоматі шпаркасе. 

* Базовий поточний рахунок це рахунок, який відкривається без перевірки кредитної історії 

(SCHUFA) і може бути оформлений навіть при поганій кредитоспроможності з метою 

надання можливості здійснення безготівкових розрахунків. До найголовніших функцій, які 

надає такий рахунок, відносяться можливість покласти і зняти готівку з поточного рахунку, 

здійснення переказів, налаштування автоматичних постійних доручень, списання з рахунку і 

розрахування карткою чи іншим сервісом оплати. 
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