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Важливо: Відкрийте банківський рахунок у Німеччині. 

Ви можете відкрити базовий рахунок в Німеччині. Для цього вам знадобиться паспорт. 
Українська ID-картка дійсна в Німеччині до 23.02.2023 року як заміна паспорта. Якщо у Bас 
немає паспорта, але у Bас є українська ID-картка, Bам також дозволяється відкрити 
рахунок. 

Якщо Bи мало або взагалі не володієте німецькою або англійською мовами, 
рекомендується перекладач. Не підписуйте нічого, чого Bи не зрозуміли. Якщо Bи хочете 
отримати консультацію, Bи можете звернутися до центрів обслуговування споживачів. 
Співробітники проконсультують Bас безкоштовно. Центр обслуговування споживачів у 
Bашому районі можна знайти на verbraucherzentrale.de. Будь ласка, зверніть увагу: 
персонал розмовляє німецькою та лише частково іншими мовами. 

В якому банкі Bи відкриваєте свій рахунок, Bи можете вирішити самі. Переконайтеся, що Bи 
можете зняти гроші безкоштовно. І обов'язково порівняйте комісії за управління рахунком. 
Вони сильно відрізняються від банку до банку. 

Банківський рахунок дуже важливий в Німеччині. Вам це потрібно, наприклад. для оплати 
оренди, електроенергії, газу та рахунків. Якщо у Bас є робота, Bаша зарплата буде 
перерахована на Bаш рахунок. А Центр зайнятості (Jobcenter) також може перерахувати 
фінансову підтримку безпосередньо на Bаш рахунок. Тоді Bам не доведеться йти в і Центр 
зайнятості (Jobcenter) забирати там гроші. 
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Wichtig: Eröffnen Sie ein Bankkonto in Deutschland 

Sie dürfen in Deutschland ein Basiskonto eröffnen. Dafür benötigen Sie einen gültigen Pass. Die 
ukrainische ID-Karte gilt in Deutschland bis zum 23.02.2023 als Passersatz. Wenn Sie keinen 
Pass, aber eine ukrainische ID-Karte haben, dürfen Sie also auch ein Konto eröffnen. 

Falls Sie kein oder nur wenig Deutsch oder Englisch sprechen, ist ein*e Dolmetscher*in zu 
empfehlen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstanden haben. Falls Sie sich beraten 
lassen möchten, können Sie sich an die Verbraucherzentralen wenden. Die Mitarbeiter*innen dort 
beraten Sie kostenlos. Die Verbraucherzentrale in Ihrer Nähe finden Sie auf 
verbraucherzentrale.de. Bitte beachten Sie: Die Mitarbeiter*innen sprechen Deutsch und nur 
teilweise auch andere Sprachen. 

Bei welcher Bank Sie Ihr Konto eröffnen, können Sie frei entscheiden. Achten Sie darauf, dass 
Sie Geld kostenlos abheben können. Und vergleichen Sie unbedingt die Gebühren für die 
Kontoführung. Diese sind von Bank zu Bank sehr unterschiedlich. 

Ein Bankkonto ist in Deutschland sehr wichtig. Sie benötigen es z.B. um Miete, Strom, Gas und 
Rechnungen zu bezahlen. Wenn Sie Arbeit haben, wird Ihr Lohn auf Ihr Konto überwiesen. Und 
auch das Jobcenter kann die finanzielle Unterstützung direkt auf Ihr Konto überweisen. Dann 
müssen Sie nicht zum Jobcenter gehen und das Geld dort abholen. 

 

 


