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Татра Банк додасть можливість обміну гривні до пакета заходів 

До пакета заходів, які Tatra banka надає для допомоги громадянам України, буде з 22 березня введена 
можливість обміну гривні (UAH) на євро. У вибраних обмінних пунктах Таtra banka можна буде 
обміняти гривні до 250 євро на одну особу на добу.

З людської точки зору, нинішня ситуація в Україні сильно вплинула на нас. На початку березня 
ми налаштували банківські послуги та їх умови таким чином, щоб максимально допомогти 
громадянам України, які шукають безпеку в Словаччині. 

Наприклад, прискорений і спрощений процес відкриття рахунків, безкоштовне обслуговування 
існуючих і нових поточних рахунків для громадян України, а також безкоштовне відправлення 
іноземних платежів в Україну для всіх наших клієнтів. 

Оскільки доступ до євро в Україні дуже обмежений, ми встановили 4 банкомати в прикордонній зоні. 
Усі наші банкомати приймають українські платіжні картки, і ми не стягуємо комісію за зняття коштів.

Обмін гривні на євро в трьох пунктах обміну

«Ми хочемо максимально полегшити перебування громадян України в нашій країні і таким чином хоча 
б частково, полегшити їх складну ситуацію. Тому ми запровадили заходи, до яких буде з 22 березня 
введена можливість обміну гривні (UAH) на євро. Громадяни України зможуть обміняти гривні  
до 250 євро на особу на добу або внести їх на свій євро-рахунок у Tatra banka», заявила Natália Major, 
член ради директорів Tatra banka.

Цю послугу надаватимуть у вибраних обмінних пунктах Тatra banka, спершу в Братиславі, потім 
ми розширимо її на Гуменне та Міхаловце. Громадяни України знайдуть цей обмінний пункт 
у Братиславі у визначених приміщеннях Tatra Center на площі Hodžovo námestie в торговій зоні.  
У Гуменному та Міхаловцях буде можливість обміняти гривні в безпосередній близькості від 
державних готспотів, створених для громадян України, які тікають в пошуках безпеки. Спочатку  
пункти обміну працюватимуть з 9:00 до 15:00. Після першого реального досвіду ми повторно  
оцінимо вказаний час роботи, а також ліміт щоденного обміну.

При обміні грошей громадянам України буде необхідно підтвердити свою особу дійсним 
українським паспортом.

Більш детальну інформацію про вжиті заходи можна знайти на сайті 
https://www.tatrabanka.sk/sk/premodruplanetuvmieri/, який пропонує  словацьку та українську версії.
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