ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПРОЦЕС ОБМІНУ ГРИВНІ НА ЗЛОТИЙ
INFORMACJA OGÓLNA
O PROCESIE WYMIANY HRYWNY NA ZŁOTE
Обмін гривні (UAH) на злоті (PLN)
у вибраних відділеннях PKO Bank Polski
Wymiana hrywny (UAH) na złote (PLN)
w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego

Обмін гривні здійснюється особисто повнолітньою особою, яка має, виданий після 2016 року,
паспорт громадянина України (у формі ID-картки) або закордонний паспорт громадянина України.
Обмін можливий в окремих відділеннях банку – список доступний на сайті банку
https://www.pkobp.pl/ukraina-informacje-dla-klientów.
Як обміняти гривні на злотий?
• У окремих відділеннях банку ми виділили спеціальні місця обслуговування для обміну гривні,
• Ви повинні особисто прийти у відділення банку з паспортом громадянина України
(у формі ID-картки), виданим після 2016 року або з закордонним паспортом України,
• Обміняти можна банкноти номіналом від 100 гривень і вище,
• Одна особа може обміняти максимум 10 тисяч гривень. Ви можете обміняти гроші кілька разів
меншими частками, відповідно до загальної суми ліміту в 10 тис. UAH,
• Банкноти, що обмінюються, не повинні бути потертими, брудними, склеєними або скріпленими
скобами, а також вологими.
Який курс обміну?
• Курс встановлює Національний Банк України,
• Як банк, ми не стягуємо комісій та не нараховуємо спреду.
Перелік відділень, курс та деталі обміну гривні на злотий доступні на сайті:
https://www.pkobp.pl/ukraina-informacje-dla-klientów.

Hrywny wymienić może osobiście osoba pełnoletnia, która posiada dowód ukraiński
wydany po 2016 r. (paszport wewnętrzny) lub ukraiński paszport zagraniczny.
Wymiana jest możliwa w wybranych placówkach bankowych
- lista dostępna na stronie internetowej banku https://www.pkobp.pl/ukraina-informacje-dla-klientów.
Jak wymienić hrywnę na złote?
• W wybranych placówkach wydzieliliśmy osobne stanowiska tylko do wymiany hrywien,
• Należy przyjść osobiście z dowodem ukraińskim wydanym po 2016 r. (paszport wewnętrzny)
lub z ukraińskim paszportem zagranicznym,
• Wymienić można banknoty o nominale 100 hrywien i wyższe,
• Jedna osoba może wymienić łącznie maks. 10 tysięcy hrywien - można wymieniać kilka razy,
ale łącznie może to być 10 tys. UAH,
• Banknoty podlegające wymianie nie mogą być postrzępione, zabrudzone, spięte lub zszyte oraz zawilgocone.
Jaki jest kurs wymiany?
• Kurs ustalany jest przez Narodowy Bank Ukrainy,
• Jako bank nie pobieramy opłat ani nie naliczamy spreadu.
Listę oddziałów, kurs oraz szczegóły procesu wymiany hrywny na złote dostępne na stronie:
https://www.pkobp.pl/ukraina-informacje-dla-klientów.

