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Ваш розрахунковий рахунок в Ощадному банку міста Нюрнберг
(Sparkasse Nürnberg)
Фінансова група ощадних банків представлена 367 інститутами по всій Німеччині. Ощадний
банк міста Нюрнберг (Sparkasse Nürnberg) – ваш надійний фінансовий партнер у Нюрнберзі та
його околицях. Ваші гроші у безпеці на розрахунковому рахунку Ощадного банку (Sparkasse).

Інформація щодо вашого розрахункового рахунку:
Відкриття розрахункового рахунку
Органи влади не здійснюють вам виплату щомісячної соціальної допомоги готівкою. Ваша заробітна плата, у разі
наявності у вас роботи, також не виплачується готівкою. Саме тому вам потрібен розрахунковий рахунок та картка
(Sparkassen Card) в Ощадному банку (Sparkassen). Ви можете використовувати його для всіх своїх фінансових
операцій. Ви отримуєте доступ до нашого сервісу „Konto Kompakt“ (управління рахунком онлайн) та картку
ощадного банку (Sparkassen-Card) безкоштовно терміном на 12 місяців.
Ви хотіли б мати розрахунковий рахунок із розширеним спектром послуг? Ви можете оформити сервіс „Konto Komplett“ з карткою (Sparkassen-Card) терміном на 12 місяців за 4,45 євро на місяць. Детальну інформацію про послуги
та річні тарифи можна знайти тут: www.sparkasse-nuernberg.de/kontokomplett
B 	Ви можете відкрити розрахунковий рахунок у будь-якому відділенні Ощадного банку міста Нюрнберг
(Sparkasse Nürnberg). Співробітники на місці будуть раді допомогти вам. Ви можете записатися на прийом
за телефоном 0911 230-1000.
B 	Для відкриття розрахункового рахунку вам знадобиться документ про легітимацію та ваш український
ІПН (за наявності). Якщо у вас наявний німецький ідентифікаційний номер платника податків, слід
мати його з собою на час відкриття рахунку. Якщо ні, то слід надати його після отримання. Після відкриття
рахунку ви отримаєте від Ощадного банку (Sparkasse) договір на обслуговування рахунку та номер нового
розрахункового рахунку. Ви також отримаєте картку (Sparkassen-Card) та PIN-код із чотирьох цифр.
B 	Ви отримаєте картку (Sparkassen-Card) та PIN-код поштою приблизно протягом 2 тижнів. Спочатку вам надійде
лист з PIN-кодом, а через кілька днів картка Ощадного банку (Sparkassen-Card). Будь ласка, поставте свій
підпис на зворотньому боці картки (Sparkassen-Card).
B 	Завжди зберігайте ваші PIN-код та картку (Sparkassen-Card) окремо один від одного! Запам’ятайте
ваш PIN-код. Ніколи не записуйте ваш PIN-код на картці (Sparkassen-Card). Знаючи PIN-код та маючи картку
Ощадного банку (Sparkassen-Card), ви зможете знімати кошти зі свого розрахункового рахунку!
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Онлайн- та мобільний банкінг
Попіклуйтеся про свої банківські транзакції в Інтернеті за наявності ПК або смартфону за допомогою додатку від
Ощадного банку (Sparkassen-App).
B 	Додаток від Ощадного банку (Sparkassen-App) пропонує зручний мобільний банкінг. Слід просто
завантажити додаток на ваш смартфон (Android та iOS)

Зняття готівки
Кошти на розрахунковому рахунку захищені від крадіжки. Ми рекомендуємо здійснювати зняття готівки з рахунку
меншими сумами кілька разів на місяць. Для регулярних платежів або великих сум слід використовувати
банківський переказ, постійне доручення або пряме дебетування.
B 	За допомогою картки (Sparkassen-Card) та PIN-коду ви можете знімати кошти зі свого розрахункового рахунку
у банкоматах по всьому світу. Важливо: Ви можете безкоштовно знімати готівку у банкоматах Ощадного
банку (Sparkasse) у Німеччині! При знятті коштів у банкоматах інших банків, це коштуватиме вам додатково від
2 до 5 євро.
B 	Знімайте стільки готівки, скільки вам може знадобитися у найближчі кілька днів. Не слід знімати всю суму
допомоги або заробітної плати зі свого рахунку відразу після отримання коштів! На вашому рахунку завжди має
бути достатньо коштів для здійснення переказів, постійних доручень чи прямого дебетування. Таким чином,
ми можемо без проблем здійснити реєстрацію ваших платіжних зобов‘язань, і ви уникнете високих додаткових
витрат на процедури нагадування та банківських комісій.
B 	Перелік усіх банкоматів Ощадного банку (Sparkassen) у Німеччині можна знайти тут:
www.sparkasse-nuernberg.de/filiale-finden

Внесення готівки на депозит
Внесення готівки можливе у банкоматах Ощадного банку у місті Нюрнберг (Sparkasse Nürnberg) з функціями
внесення та зняття коштів. Зверніть увагу: внесення коштів на депозит можливе ЛИШЕ в євро.
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Перекази, постійні доручення та пряме дебетування
B 	Для здійснення переказів слід використовувати онлайн-банкінг. Вартість проведення платіжних доручень у
паперовій формі складає 2,29 євро у рамках сервісу „Konto Kompakt“ (станом на 14.03.2022 р.) і включена до
вартості сервісу „Konto Komplett“.
B 	За допомогою постійного доручення ви завжди сплачуєте ту саму суму коштів на користь компанії або фізичної
особи (наприклад, орендну плату) раз на місяць. Ощадний банк (Sparkasse) автоматично та регулярно
проводить списання коштів з вашого рахунку. Ви можете визначити дату списання коштів.
B 	Пряме дебетування означає, що компанія чи інша особа знімає кошти з вашого розрахункового рахунку. Це
працює лише у тому випадку, якщо ви заздалегідь авторизуєте його своїм підписом. Наприклад, ви підписуєте
контракт на придбання мобільного телефону. Натомість ви повинні дозволити компанії щомісячно знімати кошти
з вашого розрахункового рахунку в Ощадному банку (Sparkasse).

Банківські виписки
Ви можете подивитися баланс свого рахунку та виписки за рахунком у будь-який час за допомогою свого онлайнбанкінгу або у додатку від Ощадного банку (Sparkassen-App). Роздруківка виписок на принтері коштує 0,99 євро у
рамках сервісу „Account Compact“ (станом на 14.03.2022 р.), і включена до вартості сервісу „Account Complete“.

Переїзд/зміна місця проживання
Ви змінюєте місце проживання? Обов‘язково повідомте Ощадному банку у місті Нюрнберг (Sparkasse
Nürnberg) свою нову адресу. Зверніть увагу: Ощадний банк у місті Нюрнберг (Sparkasse Nürnberg) має філії
тільки в місті Нюрнберг та в районі землі Нюрнберг. Якщо ваше нове місце проживання знаходиться в іншому
окрузі, ми рекомендуємо перенести ваш розрахунковий рахунок туди. Дуже просто: ви йдете в Ощадний банк за
новим місцем проживання, і там вам організують переведення рахунку.

Контактні дані:
Ощадний банк міста Нюрнберг
(Sparkasse Nürnberg)
Лоренцер Плац 12
90402 Нюрнберг

www.sparkasse-nuernberg.de
info@sparkasse-nuernberg.de
Телефон +49 911 230-1000

www.sparkasse-nuernberg.de/ukraine-konto

