
Контактні та реєстраційні дані компанії

Видавець:
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Amt für Verbraucherschutz
Billstr. 80, 20539 Hamburg

Gestaltung: kwh-design
Druck:  jvafbdruckerei
Fotos: Colourbox

Ви також можете безплатно завантажити цю інформацію 
різними мовами за адресою www.hamburg.de/kundenschutz/
veroeffentlichungen.

Станом на: квітень 2022

Примітка щодо розповсюдження:
Ця інформація опублікована в рамках роботи зі зв’язками 
з громадськістю Сенату вільного Ганзейського міста 
Гамбурга. Вона не може використовуватися партіями, 
кандидатами на виборах чи виборчими працівниками для 
цілей передвиборчої реклами або будь-яким способом, 
який може трактуватися урядом землі як партійність на 
користь окремих політичних груп.

Право на доступ  
до банківського

 рахунку

Додаткову інформацію дивіться в інтернеті за адресою:



Кожен у Німеччині має право на банківський 
рахунок. Це право було визначено законом у 2016 
році.

До кого воно відноситься?

Кожен, хто ще не має рахунку та проживає в 
Європейському Союзі, має право на нього. Це так 
званий базовий рахунок. Це право мають і люди 
без постійної адреси. А також люди, які шукають 
притулку.

Що таке базовий рахунок?

Базовий рахунок – це простий банківський рахунок. 
Гроші можна вносити та знімати з рахунку. Також 
можливе автоматичне дебетування, так зване пряме 
дебетування, а також перекази.
Як правило, на рахунку не може бути перевищення. 
Він також не має кредитного ліміту. Зазвичай 
рахунок платний. Банки можуть стягувати комісію 
за рахунок. Ці збори мають бути помірними, тобто 
не високими. Банк може закрити рахунок лише в 
дуже особливих випадках. (Рахунок також можна 
використовувати як рахунок для захисту від арешту. 
Тобто як рахунок, на якому кошти захищені від 
арештів до певної суми.)

Де знаходиться базовий рахунок?

Усі звичайні банки та ощадні каси пропонують 
базовий рахунок. Ви можете звернутися 
безпосередньо до банку або ощадної каси. Або 
зробити це онлайн на сайті Федерального органу 
фінансового нагляду (BaFin) за адресою www.bafin.
de.

Що робити, якщо банк не хоче відкривати мені 
рахунок?

Якщо банк не хоче відкривати рахунок, є кілька 
способів щось із цим зробити:

1.  Зверніться до BaFin. Там безплатно розглянуть 
вашу заявку. Для цього є форма на сайті www.
bafin.de. Роздрукуйте цю форму, повністю 
заповніть її та надішліть поштою на адресу: 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Referat ZR 3 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn

2.  Або зверніться до відповідальної арбітражної 
ради. Ця установа спеціально створена для 
того, щоб допомагати та вирішувати суперечки 
з банком. Банк повинен вказати адресу 
установи.

 Якщо це не допомагає:

3.  Ви також можете оскаржити дії банку у суді. 
Для цього ви маєте подати позов до суду.


