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Допомога у відкритті рахунку у Ulster 

Bank: 
Шановний клієнт,  
 
Ласкаво просимо до Великої Британії. NatWest Group має намір надати Вам максимальну допомогу при 

облаштуванні у Великій Британії. Ми розуміємо, що відкриття банківського рахунку полегшить доступ до основних 

послуг у нашій країні, і щиро сподіваємося, що зможемо зробити усе для того, щоб допомогти Вам це зробити. 

Наші співробітники готові надати Вам допомогу у мережі наших відділень або за цілодобовою гарячою лінією. 

Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам у заповненні заявки на відкриття поточного рахунку. Якщо Ввам 

потрібні додаткові послуги (переклад тощо), у Banking My Way можна подати інформацію щодо потреб, 

пов’язаних із банківським обслуговуванням. Після реєстрації заявки Ви зможете подавати ці запити через Інтернет-

банкінг, по телефону або безпосередньо у наших відділеннях.  

Будь ласка, завантажте на цій веб-сторінці форму, роздрукуйте, заповніть та принесіть її до найближчого 

відділення Ulster Bank разом із зазначеними нижче документами. 

Наші співробітники завжди раді Вам допомогти у разі виникнення додаткових запитань.  

 

Посвідка особи:  
Для захисту наявних та майбутніх клієнтів від ризиків шахрайства та зведення до мінімуму випадків відмивання 

грошей ми зобов’язані проводити процедуру ідентифікації особи власників усіх нових рахунків, які відкриваємо.  

Документи, які приймаються для підтвердження особи:  

• паспорт громадянина України; або 

• ID-картка громадянина України 
 

У супроводі одного із таких документів:  

• Паспортна вкладка, видана візовим центром Великої Британії, що підтверджує право в'їзду до Великої 
Британії (видана протягом останніх 6 місяців) 

• Печатка у паспорті, поставлена прикордонною службою Великої Британії, що підтверджує право на в’їзд 
до Великої Британії  

• Підтверджена заявка на отримання візи, видана Візовим центром Великої Британії, що підтверджує 
право на в’їзд до Великої Британії  

• Біометрична посвідка на проживання, видана урядом Великої Британії після завершення процесу подачі 
заявки по прибуттю до Великої Британії  

 

Документи, що посвідчують особу, повинні мати відмітку дати та прізвища заявника, який подає заявку на 

відкриття рахунку.  

Ви можете мати лише один рахунок Foundation (він може бути окремим або спільним)  

 

 

https://www.ulsterbank.co.uk/ukraine-refugees.html
https://www.ulsterbank.co.uk/ukraine-refugees.html
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Що відбудеться після того, як ми приймемо Вашу заявку?  

У випадку успішного затвердження Вашої заявки ми відкриємо рахунок і надішлемо Вам (окремо): 

• дебетову картку (якщо Ви вказували бажання її отримати)  
• Ваш особистий ідентифікаційний номер (з PIN-кодом) (за потреби)  
• супроводжуючий вітальний пакет до рахунку   

 
Ми робимо все можливе, щоб більшість рахунків відкривалися впродовж 7-10 днів. Ми щиро вдячні Вам за 
терпіння впродовж цього строку. Просимо враховувати, що у випадку збільшення обсягів надходження заявок 
цей процес може займати більше часу.  
 
З повагою, 

 

Команда з обслуговування поточних рахунків  

 

 


