
Крім того, ви можете відкрити рахунок у будь-якому 
відділенні Чеської споржітелни (Česká spořitelna). 
Пропозиції: 
–  необмежене зняття коштів з банкоматів Česká spořitelna

та групи Ерсте (Erste),
–  необмежену кількість внутрішніх вхідних та

електронних вихідних платежів, включаючи негайні,
–  безконтактна дебетова картка

–  один валютний рахунок у валютах з поточної
пропозиції ČS

–  Мультивалютна функція, яка дозволяє зручно
розплачуватися однією дебетовою карткою в усіх
валютах, у яких у вас є рахунки в іноземній валюті.

Для громадян України, які приїжджають з охопленої війною країни 

У нас Ви можете безкоштовно відкрити рахунок, 
а також для вас буде додаткова допомога 
Нам небайдуже те, що відбувається у вашій країні, і ми хочемо вам допомогти. Ми пропонуємо вам банківський 
рахунок плюс, який тепер для Вас є безкоштовний. Все, що вам потрібно для відкриття рахунку, — це закордонний 
паспорт із спеціальною довготривалою візою, яка видається на термін не більше 1 року або паспорт громадянина 
України чи ID картку з візою. Відкрити рахунок може будь-хто старше 18 років.
Навіщо мати обліковий запис?
На цей рахунок ви можете отримувати фінансову 
допомогу від держави а також приєднатись до      
економічного життя Чехії. Використовуючи спеціальну 
віртуальну карту в кольорах України, ви зможете               

– до 10 віртуальних карток, одна з яких може бути у 
кольорах прапора України,

– електронна виписка,
– проста і зрозуміла система нтернет-банкінгу та 

мобільного банкінгу Джордж (George.).
– іншу дебетову картку Visa Classic, наприклад для

партнера,
– пільгове зняття коштів в банкоматах за кордоном та

 інші послуги. / 

фінансово підтримати свій рідний край, і це не буде             
вам нічого коштувати. За кожен платіж за допомогою               
цієї віртуальної карти ми будемо вносити суму в розмірі      
5 Чеських крон до фонду товариства нужденних людей.         

Крім облікового запису Plus, ви можете безкоштовно 
організувати:

Чим ще ми хочемо вам допомогти
–  Ви можете безкоштовно внести кошти в доларах США та євро на свій рахунок в чеських кронах / доларах США /

Євро в Чеській споржітелні (Česká spořitelna).
–  Зняття коштів з українських карток в наших банкоматах у вас безкоштовне...
–  … а також платежі з/в Україну.

Якщо вам що-небудь знадобиться від нас, заходьте в будь-яке з наших відділень.. Інформацію також можна знайти 
на сторінці www.csas.cz. Або залиште нам свій номер за посиланням www.csas.cz/pomoc-ukrajine і ми передзвонимо 
Вам і українською мовою. Ми хочемо, щоб ви відчували себе комфортно в нашій країні.

George (Джордж) - встановіть наш зручний Інтернет-банкінг на свій мобільний телефон.  
Таким чином, ваші фінанси завжди будуть під рукою. George також доступний на комп’ютері. Зустрічайте 
George на www.csas.cz/cs/internetove-bankovnictvi/george. Сайт також доступний англійською мовою.

http://www.csas.cz
http://www.csas.cz/pomoc-ukrajine
http://www.csas.cz/cs/internetove-bankovnictvi/george



