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Ласкаво просимо до Haspa!
Прибувши з України, ми з радістю відкриємо для вас поточний рахунок у наступних

6 відділеннях Haspa!

АДРЕСИ:

На рахунку є онлайн-банкінг та картка для Банкомати Haspa.  
Інформація та інструкції щодо налаштування онлайн-банкінгу  
доступні в Інтернеті за адресою haspa.de.

Для відкриття рахунку візьміть із собою наступні документи: 
 Ваш паспорт або посвідчення особи 
  Якщо вже в наявності: Реєстрація ганзейського міста Гамбург  

(або інше німецьке підтвердження прибуття / назва терпимості).

Будь ласка, виберіть адресу, за якою ми зможемо зв’язатися з вами за кілька днів/ 
тижнів (відправлення пошти).

Це може бути адреса родичів, друзів, прихильників або благодійної організації.

Напрямки: 
haspa-filialsuche.de

Район Адреса Телефон години роботи 

Fuhlsbüttel Erdkampsweg 26 
22335 Hamburg

+49 40 3578-95783

Mo. + Mi. + Fr. 9.30–16.00 Uhr 
Di. + Do. 9.30–18.00 Uhr

Rahlstedt Rahlstedter Bahnhofstr. 31 
22143 Hamburg

+49 40 3578-95987

Wandsbek Schloßstraße 4 
22041 Hamburg

+49 40 3578-96014

Bergedorf/
Lohbrügge

Lohbrügger Markt 2a 
21031 Hamburg

+49 40 3578-96351

Harburg Sand 1 
21073 Hamburg

+49 40 3578-96611

Lurup Luruper Hauptstraße 158 
22547 Hamburg

+49 40 3578-95190 Mo. + Mi. + Fr. 9.30–13.00 Uhr 
Di. + Do. 9.30–18.00 Uhr

Будь ласка, візьміть з собою на прийом усі 
необхідні документи. 
Перелік ви знайдете на сторінці 2.
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Ласкаво просимо до Haspa!
Що потрібно українцям, щоб відкрити основний рахунок Haspa?

Посвідчення особи для ідентифікації
 Паспорт України з біометричними даними та інформацією про прізвище латиницею.

 або
 Посвідчення особи України «Identity Card» від 2015 року випуску.

  Якщо жоден із вищезазначених документів недоступний або навіть якщо термін дії ідентифікатора закінчився:  
Вам потрібне підтвердження вашої особи з вашим іменем латинським шрифтом від Генерального консульства України в 
Гамбурзі; Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Гамбург, телефон: +49 40 229 498 10.

доказ доходу 
  Крім того, вам завжди потрібен доказ доходу „Ankommensnachweis“ з ганзейського міста Гамбург або інший вид на 

проживання в Німеччині.

Ваша робота 
 Будь ласка, назвіть свою професію в перекладі німецькою або англійською.

Ваша адреса в Німеччині / у Гамбурзі 
  Тому, будь ласка, у якості адреси реєстрації обирайте адресу, за якою у Вас у майбутньому буде доступ до поштової 

скриньки, наприклад, адреса особи, яка надає підтримку, адреса родича, який проживає в Німеччині, або благодійної 
організації.

Податкові зобов’язання 
  Ваш український податковий номер. Це можна знайти, наприклад, у вашому «посвідченні особи» за 2018 рік випуску.

Адреса електронної пошти 
  Будь ласка, введіть свою адресу електронної пошти, до якої ви можете отримати доступ у Німеччині.

номер мобільного телефону 
 Якщо у вас є, будь ласка, вкажіть свій німецький номер мобільного телефону.

Різне 
  Зверніть увагу, що відкриття рахунку для іноземних громадян займає дуже багато часу і не відповідає процесу для 

громадян. Таким чином, ви отримаєте номер свого рахунку та картку рахунку приблизно через 10-14 днів.
 Якщо вам більше не потрібен обліковий запис, будь ласка, скасуйте його письмово.


