
Сусідська пропозиція – акція для осіб з України 
 

 

 

 

Для кого? 

Акція стосується іноземців, які мають повну дієздатність, та які: 

 є громадянами України, який залишили її територію або не можуть повернутися на 

територію України у зв’язку з військовими діями, що там відбуваються, або 

 не мають українського громадянства, але проживають на території України і виїхали 

звідти або не можуть повернутися туди у зв’язку з військовими діями, що там 

відбуваються. 

Акція поширюється лише на вказаних вище іноземців, які перетинають кордон після 23 

лютого 2022 року. 

Документи, які потрібно мати, щоб відкрити рахунок: 

 український біометричний паспорт, який був запроваджений з 1.01.2015 р. 

 український стандартний паспорт, який був запроваджений з 01.09.2007 р. та від 

1.06.2003 р. 

 українське біометричне та небіометричне посвідчення особи – документи типу Identity 

Card, обидва запроваджені з 2016 р. 

 Карта проживання 

 Тимчасове посвідчення особи біженця 

 На яких умовах? 

Основні оплати за 0 зл: 

 0 зл за відкриття та ведення рахунку, 

 0 зл. за видачу та обслуговування платіжної картки, 

 0 зл. за доручення на переказ на рахунки, відкриті в Банку або інших банках, 

 0 зл. зняття готівки в банкоматах і касах банків в країні та за кордоном. 

 Коли? 

Акційна пропозиція діє від 24.03.2022 р. до 31.03.2023 р. 

 

https://www.sgb.pl/sasiedzka-oferta-uk/


 Правила проведення акції «Сусідська пропозиція»  («Правила проведення акції»)  
 

§ 1 

Вступні положення  

1. Організатором даної акції «Сусідська пропозиція» («Акція») є SGB-Bank Акціонерне 

товариство, зареєстроване в м.Познань, 60-462, Познань, вул. Старих Шерегув, 23a, 

зареєстрована під номером KRS: 0000058205 в SR Познань-Нове Място i Вільда в Познані, VIII 

Господарський Відділ Національного Судового Реєстру. Статутний капітал: 421 383 100,00 зл (з 

якого сплачено 421 383 100,00 зл), NIP: 777-00-05-362, Regon: 004848247 («Організатор» або 

«Банк»).  

2. Ця акція проводиться на підставі даних Правил проведення акції.  

3. Для термінів, які не визначені в даних Правилах, застосовуються терміни, що містяться в 

«Правилах надання послуг з обслуговування банківських рахунків для індивідуальних 

клієнтів».  

4. Акція організована на території усієї країни на підставі цих Правил («Правила») та чинних 

положень польського законодавства.  

 

§ 2 
Правил та предмет акції  

1. В акції може взяти участь фізична особа - іноземець, який має повну юридичну дієздатність, 

та який:  

 

а. є громадянином України, який залишив її територію або не може повернутися на території 

України у зв'язку з військовими діями, що там відбуваються, або  

б. не має українського громадянства, але проживає на території України і виїхав звідти або не 

може повернутися туди у зв'язку з військовими діями, що там відбуваються.  

Ця акція поширюється лише на вказаних вище іноземців, які перетинають кордон після 23 

лютого 2022 року («Учасник»).  

2. Період тривання Акції від: ... 03.2022 р. до 31.03.2023 р.  

3. Учасник, який протягом тривання Акції:  

a) відкриє ощадно-розрахунковий рахунок (ROR) у відділенні Банку, звільняється від оплат за:  

- ведення рахунку,  

- доручення на переказ, подане в паперовій формі на рахунки, що відкриті в Банку або інших 

банках,  

- доручення на переказ, подане за допомогою послуг електронного банкінгу, на рахунки, 

відкриті в Банку або інших банках; 

 
b) відкриє безконтактну дебетову картку Visa у відділенні Банку, звільняється від оплат за:  

- обслуговування платіжної картки,  

- випуск платіжної картки,  

- зняття готівки в банкоматах і касах банків в країні та за кордоном,  

- зняття готівки в рамках послуги «cash back»,  

- надання нового PIN-коду та зміна PIN-коду в банкоматах,  

- перевірка залишку на рахунку в банкоматах,  

- підготовку виписки з платіжних операцій,  



- видання дубліката картки (у разі знищення/пошкодження картки).  

4. За інші операції, не зазначені в абз. 3 вище, Банк стягує оплату відповідно до діючого 

тарифу.  

5. Кожен Учасник може скористатися з пропозиції лише один раз, тобто може створити один 

ощадно-розрахунковий рахунок (ROR) і подати заявку на  

 


