Herzlich Willkommen bei der Haspa!
Wir eröffnen für Sie in den folgenden 7 Haspa Filialen gerne ein Haspa Girokonto.
Adressen:

Das BasisKonto ist 6 Monate kostenfrei. Es beinhaltet sowohl unser modernes Online-Banking
als auch eine Bank-Karte für die Geldautomaten der Haspa. Informationen und Anleitungen zur
Einrichtung des Online-Bankings erhalten Sie im Internet auf haspa.de
Bitte bringen Sie zur Kontoeröffnung folgende Dokumente mit:
- Ihren Reisepass oder falls nicht vorhanden Ihren Personalausweis (Identity Card)
- Die Registrierung der Hansestadt Hamburg oder einer anderen deutschen Kommune als
Ankunftsnachweis oder einen anderen Aufenthalts- oder Duldungstitel.
Adressangabe
Bitte wählen Sie bereits vor Ihrem Besuch bei uns eine Adresse aus, unter der Sie auch in einigen
Tagen/Wochen Post empfangen können. Das kann auch gern die Adresse von Verwandten,
Freunden, Unterstützern oder von einem Hilfe-Verein sein.
Wir freuen uns, Sie hier in Hamburg unterstützen zu können!

Die Wegbeschreibung unserer
Filialen finden Sie auf:
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Ласкаво просимо до Haspa!
Прибувши з України, ми з радістю відкриємо для вас поточний рахунок у наступних
7 відділеннях Haspa!
Адреси:

Акаунт безкоштовний протягом 6 місяців. Має онлайн-банкінг і картку для
банкоматів 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
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:
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Добро пожаловать в Хаспу!
Прибыв из Украины, мы будем рады открыть для вас расчетный счет в следующих 7
отделениях Haspa!
Адреса:

Аккаунт бесплатен в течение 6 месяцев и включает онлайн-банкинг и банковскую
карту для банкоматов Haspa. Информация и инструкции по настройке онлайнбанкинга доступны в Интернете по адресу haspa.de.
Для открытия счета необходимо иметь при себе следующие документы:
- Ваш паспорт или, если у вас его нет, удостоверение личности
- Регистрация в ганзейском городе Гамбурге или другом немецком муниципалитете
в качестве доказательства прибытия или другого места жительства или права
терпимости.
Перед посещением филиала Haspa, пожалуйста, подумайте об адресе, который вы
нам даете. Заранее выберите адрес, по которому мы сможем связаться с вами через
несколько дней/недель, и вы получите доступ к предназначенной для вас почте. Это
может быть адрес родственников, друзей, сторонников или благотворительной
организации.
Направления:
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