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Дата Графік роботи

П’ятниця, 31.03.2023 Прибл. до 17:30, після цього часу банківські 
послуги не надаються.
Виняток: виплати за платіжними дорученнями 
для розрахунку.

Субота, 01.04.2023 Обмежено відкриті: відкрито для поштових 
послуг. Банківські послуги не надаються.
Виняток:  виплати за платіжними дорученнями 
для розрахунку.

Неділя, 02.04.2023 Закриті

Понеділок, 03.04.2023 Звичайний графік роботи
Банківські послуги з 09:00

Обмежені послуги з 31.03. по 03.04.2023  
Ми переналаштовуємо наші IT-системи. На жаль, це означає, що наші послуги будуть обмежені 
з 17:00 31.03.2023 прибл. до 09:00 03.04.2023: протягом цього часу ви не зможете користуватися 
онлайн-банкінгом. Інші послуги, наприклад телефонний банкінг, банкомати Postbank та автомати 
самообслуговування, також доступні лише в обмеженому обсязі. Будь ласка, ураховуйте це. 

Інформацію щодо годин роботи можна отримати на місці або онлайн на сайті  
www.postbank.de/filialsuche.

Як зв’язатися з Postbank
Філії Postbank

Як зв’язатися з Postbank
Бажаєте зняти готівку?

Це можна зробити в багатьох банкоматах і на заправках. Подробиці див. тут. Дізнатися, де побли-
зу можна отримати готівку, можна онлайн за посиланням www.postbank.de/geldautomaten.    

•  У банкоматах      
Ви можете цілодобово отримати готівку в багатьох банкоматах Postbank. Зняття коштів у 
банкоматах Cash Group також безкоштовне. Сюди відносяться Postbank, Deutsche Bank, 
Commerzbank і HypoVereinsbank. 
У зв’язку з оголошеними системними переналаштуваннями з 17:30 31.03.2023 до прибл.  
09:00 03.04.2023 будуть доступні лише обмежені послуги банкоматів.

•  На заправках Shell  
Ви можете отримати готівку без комісії майже на всіх заправках, що беруть участь у програмі. 
При цьому не потрібно заправляти транспортний засіб. 
На жаль, ця послуга буде недоступна з 17:30 31.03.2023 прибл. до 09:00 03.04.2023 у зв’язку з 
анонсованими системними переналаштуваннями.
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•  На касі точки роздрібної торгівлі 
У багатьох магазинах ви можете отримати готівку на касі в робочий час. Передумовою часто 
є придбання якоїсь продукції на мінімальну суму від 5 до 20 євро. Вам знадобиться ваша 
 банківська картка Postbank та PIN-код до неї (секретний номер).

•  У філіях Postbank  
З 31.03.2023 17:30 банківські послуги не надаватимуться у зв’язку із системними 
 переналаштуваннями. Виняток:  виплати за платіжними дорученнями для розрахунку. 
 Інформацію щодо годин роботи можна отримати на місці або онлайн на сайті  
www.postbank.de/filialsuche.

•  У партнерських філіях Deutsche Post 
Близько 2 000 партнерських філій Deutsche Post також пропонують послуги Postbank у звичайні  
години роботи. Там можна, наприклад, зняти готівку. З 17:30 31.03.2023 до прибл. 09:00 
03.04.2023 не надаються жодні банківські послуги, окрім виплати за платіжними дорученнями 
для розрахунку. Місця та години роботи див. на сайті www.postbank.de/filialsuche.

Ви хочете заблокувати картку, наприклад дебетову картку Postbank, SparCard, 
Mastercard або Visa?   

З 31.03.2023 прибл. з 17:00 до 03.04.2023 прибл. з 09:00 діє наступний регламент: Ви можете 
 заблокувати кредитні картки за телефоном 069 66571333. Це можна зробити цілодобово. 
Ви можете заблокувати дебетову картку Postbank або SparCard у будь-який час, зателефонувавши 
за номером 069 740-987.

З 03.04.2023 прибл. з 14:00 у вас цілодобово буде змога заблокувати свої дебетові картки Postbank, 
SparCards у системі Postbank Banking & Brokerage. Крім того, ми будемо раді прийняти ваш запит 
на блокування в межах загального доступу за телефоном 0228 5500 5500 або 069 6657 1333 (для 
кредитних карток) або 069 74 0987 (для дебетових карток та SparCards) і проведемо це блокування.

Бажаєте користуватися кредитною карткою фізично або онлайн?

Фізичне користування в точках роздрібної торгівлі або банкоматах: 
Оплата кредитною карткою в точках роздрібної торгівлі працює як завжди.

Транзакції eCommerce / користування онлайн: 
ВАЖЛИВА ВКАЗІВКА для ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖІВ: З 31.03. по 04.04.23 в окремих випадках можлива 
відмова за умови оплати онлайн кредитною карткою у зв’язку з проведенням сервісних робіт.  
У такому випадку, будь ласка, скористайтеся альтернативною формою оплати.

Ви хочете отримати доступ до свого рахунку в онлайн-банкінгу Postbank або 
телефоном?  

•  Postbank Banking & Brokerage та Postbank Finanzassistent (застосунок) 
У зв’язку з оголошеними системними переналаштуваннями банківські та брокерські послуги 
(торгівля цінними паперами) будуть недоступні з 17:30 31.03.2023 прибл. до 14:00 03.04.2023. 
 
 Ви все ще хочете, щоб ваш онлайн-переказ був заброньований у першому кварталі 2023 
року?  
Тоді здійсніть його не пізніше 17:00 30.03.2023. Це стосується переказів у межах Німеччини  
та зони SEPA. Онлайн-перекази тут також включають доручення, надане на терміналі 
 обслуговування у філіях Postbank. 

 •  Телефонний банкінг Postbank    
Перевірити залишок на рахунку та операції можна за телефоном 0228 5500 5500 до 17:00 
31.03.2023.  



Доручення До якого часу подавати заявку на бронювання 

Онлайн-доручення через 
онлайн-банкінгу 
або через застосунок 

Онлайн-доручення в межах Німеччини та зони SEPA, 
які повинні надійти до одержувача до другого кварталу 
повинні бути здійснені не пізніше 17:00 30.03.2023. 

Перекази на сервісному 
терміналі в межах 
Німеччини та зони SEPA

Перекази, які клієнти здійснюють через термінали 
обслуговування в зонах самообслуговування філій Postbank 
у Німеччині та зони SEPA, повинні бути здійснені не пізніше 
17:00 30.03.2023, якщо вони мають надійти одержувачу до 
початку другого кварталу. 

Доручення з паперовою 
квитанцією

Щоб мати можливість завчасно забронювати доручення з 
паперовою квитанцією до квартального переходу, клієнти 
повинні надіслати їх до філії Postbank не пізніше 28.03.2023 або  
переслати поштою.  Вивантаження поштової скриньки 
відбувається щодня. Будь ласка, майте на увазі що ми не 
можемо впливати на тривалість надсилання пошти.

Телефонні доручення Під час переказу через телефонний банкінг, будь ласка, 
зверніть увагу на таке:
31.03.2023 ви можете передавати доручення до 16:00. 

Ваше телефонне доручення все ще має бути зроблено  
в першому кварталі 2023 року?
Тоді здійсніть його не пізніше 17:00 30.03.2023.
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Під час переказу через телефонний банкінг Postbank, будь ласка, зверніть увагу на таке:
31.03.2023 ви можете передавати доручення до 16:00. 

Ви все ще хочете, щоб ваше доручення було заброньовано в першому кварталі року?
Тоді здійсніть його не пізніше 17:00 30.03.2023.

 
Приватні клієнти можуть зв’язатися з нами за телефоном 0228 5500 5500:
П’ятниця,  31.03.2023 7:00—17:00
Субота,  01.04.2023 недоступно
Неділя,  02.04.2023  недоступно
Понеділок,  03.04.2023 з 09:00.   

Postbank Business Center консультує бізнес-клієнтів за телефоном 0228 5500 4400:
П’ятниця,  31.03.2023 8:00—17:00
Субота,  01.04.2023 недоступно
Неділя,  02.04.2023  недоступно
Понеділок,  03.04.2023 з 09:00

Коли бронюються ваші перекази/доручення?

Цей огляд показує, до якого часу ви маєте надати доручення, щоб ми могли забронювати його  
в першому кварталі 2023 року:  

У разі розбіжностей між версіями німецькою та українською мовами  
німецька версія має переважну силу. Німецька версія доступна тут
https://www.postbank.de/downloads/hinweise-systemarbeiten.html




