
УКРАЇНСЬКІ ШУКАЧІ ЗАХИСТУ: ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДО ВАШОЇ УВАГИ 
 
Люксембург продемонстрував свою прихильність і солідарність в українській кризі, 
відкривши свої кордони для прийому українців, що звернулися по тимчасовий 
міжнародний захист і відіграючи активну роль у питанні міжнародних санкцій, ухвалених 
Європейським Союзом. Фінансовий сектор Люксембургу також продемонстрував свою 
підтримку, забезпечивши суворе застосування міжнародних санкцій і впроваджуючи 
ініціативи, що сприяють прийому шукачів захисту. ABBL активно підвищувала обізнаність 
серед своїх членів про конфлікт, а її співробітники виявили солідарність, розпочавши 
кампанію по збору коштів для Люксембурзького Червоного Хреста та Лікарів без кордонів. 
 
Ви знайдете на цій сторінці корисну інформацію про доступ до банківських 
послуг, для українців, що мають тимчасовий міжнародний захист. Це має 
допомогти швидко зорієнтуватися в новій ситуації в якій Ви опинилися. 
 
Як український громадянин, що має тимчасовий захист, чи можу я відкрити 
банківський рахунок у Люксембурзі? 
 
Так. Закон від 13 червня 2017 року про платіжні рахунки запроваджує право доступу до 
основного платіжного рахунку та послуг, які він повинен містити. 
Право відкрити базовий рахунок поширюється на будь-кого, хто проживає в 
Європейському Союзі, незалежно від місця проживання, в тому числі особи, що 
звертаються за тимчасовим міжнародним захистом. 
Ось перелік установ у Люксембурзі, які зобов’язані надавати споживачам базовий 
платіжний рахунок: 

• Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg; 
• Banque Internationale à Luxembourg; 
• Banque Raiffeisen; 
• BGL BNP Paribas; 
• POST Luxembourg. 

Які послуги включені в базовий банківський рахунок? 
Базовий платіжний рахунок дозволяє здійснювати такі дії: 
• Оплата карткою (в Європейському Союзі) або онлайн 
• Здійснити переказ, у тому числі постійним дорученням (регулярні платежі) 
• Переказ коштів на платіжний рахунок 
• Зняття готівки в Європейському Союзі у відділеннях або в банкоматах 
• Відкриття, управління та закриття рахунку. 
Згідно з ціновою політикою банків, ці послуги або безкоштовні, або будуть запропоновані 
Вам за помірну плату. 



Банк також може запропонувати послуги, відмінні від передбачених законодавством, 
наприклад кредитну картку. Це додаткові послуги, за які стягується банківська комісія. 
Надання таких послуг не є обов'язковим. 
 
Яку інформацію я маю надати під час відкриття рахунку? 
Право на відкриття рахунку також супроводжується обов'язком передати банку правильну 
та повну інформацію, переважно з метою ідентифікації. Для відкриття будь-якого рахунку, 
включно з простим базовим платіжним рахунком, банк повинен перевірити низку 
інформації, а саме: 
• Особа клієнта: зазвичай, ідентифікаційна картка або паспорт підтверджують Вашу особу. 
• Походження грошей: яка діяльність призвела до надходження коштів на Ваш рахунок? 
• Характер транзакцій: кому призначені ці кошти? Про які суми йде мова? 
 
Важлива інформація: за відсутності посвідчення особи чи паспорта довідка про 
отримання тимчасового захисту може слугувати дійсним підтвердженням особи для 
кредитних установ для проведення належної перевірки. 
 
Зазначимо, що банк може вимагати й інші документи, зокрема для виконання своїх 
зобов’язань у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. 
 
Ви знайдете більше інформації про основні платіжні рахунки на веб сайті CSSF. 
 
Маю міжнародну платіжну картку українського банку. Чи можу я користуватися 
цією карткою для зняття коштів у банкоматах або платежів у Люксембурзі? 
Безумовно. Ви можете використовувати свою платіжну картку для щоденних транзакцій, 
як у Люксембурзі, так і в межах усього Європейського Союзу. 
 
З будь-яких загальних питань щодо прийому шукачів тимчасового міжнародного 
захисту у Люксембурзі запрошуємо Вас звернутися на сайт Міністерства 
закордонних справ.  
 
Крім того, ABBL у співпраці з Європейською банківською федерацією (EBF) випустили 
українською та англійською мовами пам’ятку про дієві заходи запобігання торгівлі 
людьми. 


