Вся інформація про
основні банківські
послуги: що це означає
для Вас?
Ви прибули до Бельгії з України нещодавно? У такому
випадку за короткий час Ви повинні організувати
Ваше життя у зовсім новому оточенні. Це очевидно.
Саме тому бельгійські банки пропонують основні
банківські послуги, в рамках яких Ви можете відкрити
основний поточний рахунок з розміщенням на ньому
обмеженого розміру грошових засобів. Це дозволить
Вам здійснювати різноманітні банківські операції. Як
відомо, доступ до банківського рахунку є підставою
Вашого залучення у щоденне життя суспільства.

на рік. Максимальні розцінки за надання основних
банківських послуг корегуються щорічно на основні змін
показників індексу споживчих цін.

Які документи мені потрібні для
відкриття банківського рахунку для
надання основних банківських послуг?
•

Що таке основні банківські послуги?
Завдяки основним банківським послугам Ви можете
відкрити поточний розрахунковий рахунок у бельгійських
банках. Після цього Ви можете здійснювати основні
операції, такі як знаття готівки, оплата шляхом переказу
або за допомогою платіжної картки, а також надання
постійних доручень та здійснення прямого дебатування.

Чи маю я право на основні банківські
послуги та як я можу клопотатися про
їх надання?
Основні банківські послуги надаються особам зі статусом
біженця, особам, які запросили притулок та особам,
які знаходяться під тимчасовим захистом, причому це
стосується і випадків, коли у Вас нема постійної, а лише
тимчасова адреса проживання.
Запит надання основних банківських послуг відбувається
шляхом заповнення роздрукованого формуляру на
запит. Такий формуляр надається банком, у якому Ви
бажаєте відкрити рахунок. З цією метою Ви можете
звернутися до всіх бельгійських банків, які здійснюють
відкриття поточних розрахункових рахунків для фізичних
осіб. Основні банки: Аргента, АКСА Банк, Банк ЦПХ, Банк
Нахельмакерс, Бельфіус, Беобанк, БНП Паріба, Фортіс,
Бпост банк, ЦБЦ, Крелан, Європабанк, ІНГ, КБЦ та ВДК
(Argenta, AXA Bank, Banque CPH, Bank Nagelmackers,
Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, CBC,
Crelan, Europabank, ING, KBC en vdk).
За надання цієї послуги банк може запросити здійснення
оплати з максимальним розміром не більше 17,36 Євро1
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Починаючи з 7 березня 2022 року Ви, перебуваючи
у статусі біженця з України, можете клопотати про
видачу "Свідоцтва про надання тимчасового
захисту", надавши для цього документи, що
підтверджують особу, до реєстраційного центру
Імміграційного відомства. Маючи у розпорядженні
вищезгадане "свідоцтво про надання тимчасового
захисту" Ви можете звертатися до відповідних
компетентних органів муніципалітету за місцем
Вашого проживання.
Відповідні компетентні органи муніципалітету
видадуть Вам тимчасову посвідку про (тимчасове)
проживання, відому також під назвою "додаток
15", яка використовуватиметься до моменту видачі
основного документа, що підтверджує проживання.
Після того, як буде визнано місце Вашого
проживання на території Бельгії і буде здійснено
перевірку місця Вашого проживання, Ви отримаєте
електронне посвідчення – свідоцтво про
проживання (elektronische verblijfskaart A).

Цей документ надасть Вам можливість користуватися
основним банківськими послугами.

У Вас виникли питання?
У випадку виникнення питань просимо звертатися за
адресою info@febelfin.be (англійською, нідерландською,
французькою мовами). Ми з радістю Вам допоможемо!
Більше відповідей Ви знайдете на сторінці з часто
поставленими питаннями (FAQ) про основні банківські
послуги, що знаходиться за адресою www.febelfin.be,
доступній також українською мовою. Окрім того Ви
завжди можете зв'язатися з банком, у якому бажаєте
відкрити основний банківський рахунок.

