
Наші розрахункові рахунки
Персональні консультації, онлайн або мобільний додаток – з нашими розрахунковими 
рахунками Ви зможете здійснити всі банківські процедури саме так, як Вам зручно.о.

В усіх моделях розрахункового рахунку можна користуватися наступними послугами:

Giro Digital (Цифровий розрахунковий рахунок)
Рахунок для зручного онлайн-банкінгу

Ідеально підходить для фінансової діяльності онлайн. Вдома за комп’ютером чи за допомогою найпопулярнішого в усій 
Німеччині додатка для онлайн-банкінгу – додатка Sparkasse. Цей додаток дозволяє здійснювати всі банківські операції 
просто за допомогою смартфону. Наприклад, це зручно у разі здійснення переказів за допомогою фотографії.

Giro Pauschal (Паушальний розрахунковий рахунок)
Комфортний рахунок за фіксованою ціною

Найбільш придатний розрахунковий рахунок для тих, кому зручно користуватися банківськими послугами з 
використанням паперових документів у філіях. 
До Ваших послуг всі способи доступу до рахунку за фіксованою ціною. Сюди входить карта Sparkassen-Card.

Giro Individual (Індивідуальний розрахунковий рахунок)
Ви самі визначаєте плату за ведення рахунку

За такого розрахункового рахунку окрім невеличкої базової платні Ви оплачуєте лише фактично отримані послуги. 
Ідеально для тих, хто нечасто користується власним розрахунковим рахунком.

Junges Konto (Молодіжний рахунок)
Для учнів у школах та технікумах і студентів

У віці від 18 до 25 років Ви отримуєте максимальний пакет послуг цілком безкоштовно. 
Карта Sparkassen-Card сюди також входить.

онлайн 
www.berliner-sparkasse.de/giro

у відео-чаті та у 
текстовому чаті 
berliner-sparkasse.de/chat

у чаті WhatsApp
berliner-sparkasse.de/
whatsapp

по телефону 
030/869 869 69

У вигляді персональних 
консультацій, 
доступних в усіх філія 
по всьому місту

Як з нами зв’язатися:

Зняття готівки
До Ваших послуг найбільша 
мережа, у якій нараховується 
більше 23 000 банкоматів по всій 
Німеччині.

Овердрафт
Дозволений овердрафт у разі 
відповідного кредитного рейтингу 
надає Вам фінансову свободу дій.

Захищений онлайн-банкінг
З багатьма можливостями, як-от 
прив’язуванням власних рахунків 
та депозитів у інших банках.

S-Trust
Цифровий сейф ощадного банку 
Sparkasse надійно зберігає Ваші 
документи і паролі.

PIN-код на Ваш вибір
До своєї Sparkassen-Card 
(дебетової карти) Ви вибираєте 
PIN, який побажаєте.

Оплата смартфоном 
Свою карту Sparkassen-Card 
у цифровому форматі можна 
завжди мати при собі на 
смартфоні.

Найкращий додаток для банкінгу 
в Німеччині
Додаток Sparkasse дозволяє 
здійснювати перекази за 
допомогою фотографії й уникнути 
утомливого заповнення бланків 
вручну.

Персональні консультації
Наша телефонна служба роботи з 
клієнтами доступна цілодобово.



Огляд умов
Giro Digital

(Цифровий розрахунковий 
рахунок)

Giro Individual
(Індивідуальний 

розрахунковий рахунок)

Giro Pauschal
(Паушальный 

расчетный счет)

Ціна рахунку на міс. 4,95 евро 2,95 евро 8,95 евро

Відправлення переказів

через онлайн-банкінг 0,30 евро

через телефонний банкінг 2,00 евро 0,30 евро

за квитанцією або у терміналі 
обслуговування рахунку 2,00 евро 0,60 евро

Банківські проводки

Кредити та пряме дебетування, 
вкл. платежі по 0,30 евро

Видача, зміна довготривалих доручень

через онлайн-банкінг

у консультанта 2,00 евро 0,60 евро

Готівкові платежі

Внесення і зняття коштів у банкоматах 0,30 евро

Внесення і зняття коштів у касі 2,00 евро
1,00 євро, 5 

безкоштовних 
операцій на міс.

Виписки з рахунку

на електронну поштову скриньку

через автомат для виписок з рахунку 2,00 евро 0,60 евро

безкоштовні роздруки через автомат для 
виписок з рахунку нет 2 безкоштовні 

роздруки

Захищена процедура під час онлайн-банкінгу

Онлайн-банкінг за допомогою 
технології pushTAN
Онлайн-банкінг за допомогою 
технології chipTAN

Інші послуги

Sparkassen-Card (дебетова карта) на рік 12,00 евро 12,00 евро 1 карта включена

Використання електронної 
поштової скриньки
Нагадування про рахунок: Сповіщення 
електронною поштою

Служба зміни рахунку

Цілодобова екстрена підтримка

Надання овердрафту за наявності 
відповідної кредитоспроможності

Розрахункові рахунки берлінського ощадного банку Sparkasse


