
Дорогі друзі з України,

у цей важкий час ми є разом з вами! Для всіх громадян України ми спростили 
процедури відкриття рахунків – відтепер достатньо буде лише паспорта. 

Також ми скасовуємо комісію за ведення рахунку і користування дебетовою 
карткою та комісію за перекази swift (у період з 1.03.2022 р. по 28.02.2023 р.).

Нагадуємо, що наші консультанти на гарячій лінії обслуговують клієнтів 
українською мовою.  

Завітайте до одного з близько 4700 відділень банку «Bank Pocztowy» i «Poczta Polska». 
Наші консультанти дадуть відповідь на Ваші запитання та швидко і безпроблемно 
проведуть Вас через процес відкриття рахунку.

Найближче відділення:

Гаряча лінія тел. 52 3499 499 
(оплата згідно з тарифом оператора)

www.pocztowy.pl/ua                                                                                            

«Bank Pocztowy»  - це безпечний банк з польським капіталом. Детальна інформація про комісію Банку 
знаходиться у «Тарифі банківських комісій, які застосовуються в АТ «Bank Pocztowy» для роздрібних клієнтів», 
який знаходиться у відділеннях АТ «Bank Polski» i АТ «Poczta Polska» та на сайті www.pocztowy.pl/ua. 
Звільнення стосуються: 1. комісії за перекази swift для: а) всіх переказів в Україну з ощадно-розрахункових 
рахунків роздрібних клієнтів у період 01/03-31/05/2022 р.; б) для нових рахунків, які відкриваються з 01/03/2022 
для громадян України у період з 01/03/2022 по 28/02/2023 р. 2. Комісій за ведення ощадно-розрахункових 
рахунків – звільнення для рахунків, відкритих у період 01/03-31/05/2022 (термін звільнення від комісії до 
28/02/2023 р.) 3. Комісій за користування картками – повернення комісії за картки, видані до ощадно 
-розрахункових рахунків, вказаних у п. 2 (термін звільнення від комісії до 28/02/2023 р.) Кошти, накопичені 
на рахунках і депозитах, гарантуються Банківським фондом гарантування до суми, еквівалентної 100 000 євро. 
Інформація, яка міститься у цьому рекламному матеріалі, не є пропозицією відповідно до ст. 66 Цивільного 
кодексу Республіки Польща. АТ «Poczta Polska» i АТ «Poczta Polska Dystrybucja» має право здійснювати від 
імені та на користь АТ «Bank Pocztowy» фактичні та правові дії, повязані з укладенням договорів про банківський 
рахунок та договорів про банківську картку.

Від щирого 
серця для 
України
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Drodzy Przyjaciele z Ukrainy,

w tym trudnym czasie jesteśmy z Wami! Dla wszystkich obywateli Ukrainy uprościliśmy 
procedury otwierania rachunków – od teraz wystarczy paszport. 

Znosimy także opłaty za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej oraz opłaty 
za przelewy swift (w okresie 1.03.2022 r. - 28.02.2023 r.).

Przypominamy, że nasi konsultanci na infolinii obsługują klientów w języku ukraińskim. 

Przyjdź do jednej z blisko 4700 placówek  Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. 
Nasi doradcy odpowiedzą na Twoje pytania oraz szybko i bezproblemowo przeprowadzą 
Cię przez proces zakładania konta.

Najbliższa placówka:

Infolinia tel. 52 3499 499 
(opłaty zgodnie z taryfą operatora)

www.pocztowy.pl/ua                                                                                            

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o polskim kapitale. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Banku 
znajdują się w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych”, 
dostępnej w placówkach Banku i Poczty Polskiej S.A. oraz na stronie www.pocztowy.pl/ua. Zwolnienia dotyczą: 
1. opłat za przelewy swift dla: a)wszystkich przelewów wychodzących do Ukrainy z ROR klientów detalicznych w 
okresie 01/03-31/05/2022 r.; b) dla nowych rachunków otwieranych od 01/03/2022 na rzecz obywateli Ukrainy 
w okresie 01/03/2022 - 28/02/2023 r. 2. opłat za prowadzenie ROR - zwolnienie dla rachunków zakładanych 
w okresie 01/03-31/05/2022 (termin zwolnienia z opłaty do 28/02/2023 r.) 3. opłat za użytkowanie kart - zwrot 
opłat za karty wydane do ROR wymienionych w pkt 2 (termin zwolnienia z opłaty do 28/02/2023 r.) Środki 
zgromadzone na kontach i lokatach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 
równowartości 100 000 euro. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Poczta Polska S.A. i Poczta Polska Dystrybucja S.A. jest uprawniona 
do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A. czynności faktycznych i prawnych związanych 
z zawarciem umów rachunku bankowego i umów o kartę.

Z SERCEM 
dla Ukrainy
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