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Launching payment services for Ukrainian refugees
https://blog.revolut.com/payment-services-to-ukrainian-refugees/
Ukrainian version available below / Версія українською доступна нижче
Today we're offering payment services to refugees, regardless of nationality, fleeing Ukraine
following the Russian invasion. To ensure individuals displaced by the invasion have quick
and easy access to their money, we've eased many of the requirements needed to set up an
account as well as waiving a number of FX and top-up fees.
Over two million refugees have already crossed Ukraine’s borders seeking safety, many with
limited possessions and documentation. In order to purchase the basic necessities, quick and
easy access to money has become imperative for thousands of families. Revolut is enabling
those who have crossed its borders to access their money by linking the app to their Ukrainian
bank account, opening a corridor to give them access to money. Revolut is offering payment
services to anyone fleeing Ukraine, providing access to additional currencies and savings
mechanisms.
The standard account has no monthly fee and can be used to send and receive money, as well
as exchange currency. The Revolut card can be used anywhere in the EEA and Ukraine, with
a limit of €1,500 a day via outbound bank transfer and Revolut peer-to-peer. Friends and
relatives already in Europe will also be able to transfer money to them quickly and securely.
Standard plan fair usage limits apply.
Setting up an e-money account in the EEA usually requires proof of a right to reside in
Europe. With many of those displaced by the invasion unable to provide this due to a lack of
documentation, we've eased this requirement to make sure as many refugees as possible can
set up an account to access their funds. Although the access to accounts has been eased, we've
put all the necessary measures in place, through a dedicated team, so that all regulatory
requirements are properly followed and satisfied.
Once their Revolut account is set up, those fleeing Ukraine will be able to link any Ukrainian
bank card with their Revolut account and can then immediately begin topping up their
account in a variety of currencies. To support this initiative, Revolut is also waiving a number

of FX transfer fees to ensure there are no additional charges for individuals displaced by the
invasion exchanging their Ukrainian Hryvnia into another currency.
Vlad Yatsenko, Co-founder and CTO of Revolut said: “With the war in Ukraine displacing
more than two million people already, we felt it was imperative to help those most affected by
providing a service that gives them easy, quick access to their money. Bank transfers are often
slow and expensive so we hope this Revolut initiative provides a simpler alternative. I am
immensely proud to be part of a British fintech that can quickly help the Ukrainian people in
their time of need.”

If you've been displaced by the invasion, follow these steps to open an account:
Download the Revolut app
Tap 'Sign up' and enter the phone number you're currently using. It can be any phone
number, including your Ukrainian phone number, as long as you can receive text messages to
it
Select the country you're currently in as your country of residence, e.g. Poland or Slovakia
Provide your current address outside Ukraine, e.g. address of the shelter, and fill out your
personal info
Confirm your identity by selecting and uploading your Ukrainian passport* or identity card,
as these are the documents that allow Ukrainian refugees to open an account

*If you're of another nationality coming from Ukraine, you'll need to follow the same steps
and upload your passport as well as your Ukrainian visa.
For more info, please see our FAQs.
Revolut надає доступ до платіжних послуг для осіб, які змушені виїхати з України через
російське вторгнення
Revolut, глобальний фінансовий додаток з понад 18 мільйонами клієнтів по всьому
світу, надає доступ до платіжних послуг для осіб, незалежно від національності, які
змушені виїхати з України через російське вторгнення. Щоб забезпечити швидкий і
легкий доступ до своїх грошей, компанія Revolut полегшила вимоги, необхідні для
відкриття рахунку, а також відмовилась від низки комісій за обмін валюти та
поповнення рахунку.
Понад два мільйони осіб вже перетнули кордони України, у пошуках безпеки, багато з
яких мають небагато речей та документів. Щоб придбати предмети першої

необхідності, швидкий і легкий доступ до коштів є необхідним для тисяч сімей. Revolut
дозволяє тим, хто перетнув кордони країни, отримати доступ до своїх коштів,
прив’язавши додаток до свого українського банківського рахунку. Revolut пропонує
платіжні послуги всім, хто змушений виїхати з України, надаючи доступ до додаткових
валют та механізмів заощаджень.
Стандартний рахунок не передбачає щомісячної комісії і може використовуватися для
відправлення/отримання грошей, а також для обміну валюти. Картку Revolut можна
буде використовувати в будь-якій точці Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) та
України. Обмеження на переказ коштів з вашого рахунку Revolut на інший рахунок
складає €1,500 на день. Друзі та рідні, які вже знаходяться в Європі, також зможуть
швидко та надійно переказати їм гроші. Ліміти на користування рахунком встановленні
згідно обмежень стандартного плану Revolut.
Відкриття рахунку в ЄЕЗ зазвичай вимагає підтвердження права на проживання в
Європі. Оскільки багато тимчасово переміщених осіб з України не можуть надати це
підтвердження через брак документів, Revolut пом’якшила цю вимогу, щоб якомога
більше людей могли швидко відкрити рахунок і отримати доступ до своїх коштів.
Незважаючи на те, що доступ до відкриття рахунків було полегшено, компанія Revolut
вживає всі необхідні заходи для дотримання та виконання регуляторних вимог, і
виділила для цього внутрішню спеціальну команду працівників.
Щойно їх рахунок Revolut буде створено, ті, хто виїхав з України, зможуть прив'язати
будь-яку українську банківську картку до свого рахунку Revolut, а потім одразу
розпочати поповнення рахунку в різних валютах. Щоб підтримати цю ініціативу,
Revolut також відмовляється від деяких комісій за перекази, та обмін валют, щоб
забезпечити відсутність додаткових зборів з тимчасово переміщених осіб, які
обмінюють свою українську гривню на іншу валюту.
Влад Яценко, співзасновник і технічний директор Revolut, зазначив: «Оскільки війна в
Україні змусила виїхати понад два мільйони людей, ми вважаємо, що необхідно
допомогти тим, хто найбільше постраждав, надаючи їм легкий і швидкий доступ до
своїх коштів. Банківські перекази часто повільні та дорогі, тому ми сподіваємося, що ця
ініціатива Revolut надасть більш просту та ефективну альтернативу. Я надзвичайно
пишаюся тим, що є частиною британського фінтех бізнесу, який може швидко
допомогти українському народу у скрутний час».
Як відкрити рахунок?
Завантажити мобільний додаток Revolut (App Store, Google Play Store)

Клікніть “Sign up” і введіть ваш номер телефону. Це може бути номер будь-якої
країни, головне щоб ви могли отримати SMS повідомлення на цей номер
Виберіть країну в якій ви знаходитесь, наприклад, Польща чи Словаччина - в секції
“Country of residence”
Введіть свою поточну адресу за межами України, наприклад, адресу вашого
житла/тимчасового притулку, та інші особові дані
Виберіть та завантажте фото українського паспорту* або ID-картки для
підтвердження особи
*громадянам інших країн, які прибули з України, необхідно завантажити паспорт та
українську візу/посвідку на постійне проживання.
Додаток Revolut доступний англійською та в інших європейських мовах.
Ми плануємо додати українську мову до нашого додатку найближчим часом.
Для отримання додаткової інформації див. наші FAQs.

BANK PKO BP ROZPOCZYNA WYMIANĘ HRYWIEN NA ZŁOTÓWKI. NA
JAKICH ZASADACH?
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28264965,bank-pko-bp-rozpoczyna-wymianehrywien-na-zlotowki-na-jakich.html

W Krakowie opcję wymiany waluty z hrywien na złotówki zapewniają jedynie trzy placówki:
na ul. Bohaterów Września 2A, na os. Kościuszkowskim 1 oraz na ul. Dobrego Pasterza 52.
PKO BP chce rozszerzyć tę propozycję skupu do 100 oddziałów banku. Pełną, ogólnokrajową
listę oddziałów banku, w których można sprzedać hrywny, znajdziesz tutaj.
Bank PKO oferuje Ukraińcom bezpłatne konto ważne rok. Aby je założyć, nie trzeba
okazywać adresu zamieszkania czy telefonu z polskiej sieci komórkowej. Tutaj pełna
informacja o wymianie waluty oraz koncie bez granic w języku ukraińskim

KURS WALUT - HRYWNA UKRAINA W KANTORACH W KRAKOWIE
https://www.krakow.pl/nauka_i_edukacja/10,glowna.html
Wymiana (kupno / sprzedaż) UAH: kursy, ceny w kantorach Krakowa. Źródła online
informacji - strony internetowe.

JAK WYMIENIAĆ HRYWNY NA ZŁOTÓWKI – PODSTAWOWE INFORMACJE
https://uahelp.info/pl/jak-wymieniac-hrywny-na-zlotowki-podstawowe-informacje/
Zanim zdecydujesz się na wymianę waluty w konkretnym kantorze, sprawdź czy posiada on
licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i działa jako krajowa instytucja płatnicza
(KIP).
W kantorze stacjonarnym sprawdź, czy ceny na zewnętrznej tablicy skupy i sprzedaży
zgadzają się z cenami tablicy umieszczonej wewnątrz placówki. Unikaj kantorów przy
popularnych przejściach granicznych, lotniskach i dworcach, w centrach handlowych i
miejscach obleganych przez turystów.
Przy e-kantorach upewnij się o szyfrowanym połączeniu (adres witryny powinien zaczynać
się od „https” oraz powinna być przy nim widoczna ikonka kłódki) oraz sprawdź dane i opinie
w internecie.
Każdorazowo przed wymianą pieniędzy w kantorze, sprawdź kurs walut online.
Przekraczając granicę, przygotuj się na płacenie w obcych walutach. W Polsce
obowiązują ceny w złotych, w Czechach płaci się w koronach czeskich, a w Niemczech,
na Słowacji oraz w wielu innych europejskich państwach obowiązuje euro.
Z tekstu dowiesz się i sprawdzisz:
– jakie są notowania hrywny względem złotego, euro czy dolara;
– gdzie najbezpieczniej wymienić hrywny na inne waluty;
– na co zwracać uwagę, wypłacając pieniądze z bankomatów;
– czy opłaca się płacić za granicą kartami rozliczanymi w hrywnach.

Kurs hrywny
Na początku 2022 r. za 1 hrywnę (UAH) należało zapłacić niespełna 15 groszy, co można też
określić kursem średnim, licząc od 2016 r. Kurs UAH/PLN utrzymuje się od tego czasu w
przedziale 0,11-0,16 PLN. Nie zmieniła tego napaść Rosji na Ukrainę. Wprawdzie kurs UAH
spadł po rozpoczęciu ataku do 0,135 PLN, ale nie ustanowił rekordów słabości. Na początku
marca hrywna kosztuje 14 groszy i w minionych dniach wręcz zdaje się umacniać.
100 hrywien to obecnie równowartość: ok. 14 złotych, niespełna 3 euro, ok. 3,3 dolarów, 73
koron czeskich i blisko 2,5 funtów.
Istotne różnice w kantorach

Za granicą najkorzystniej zapłacisz w walucie, którą posługuje się sprzedawca. Wymieniając
hrywny na złote, możesz jednak sporo stracić, nie zwracając uwagi na kursy w punktach
wymiany walut. Reguła, od której oczywiście zdarzają się wyjątki, mówi, że najlepiej unikać
kantorów przy popularnych przejściach granicznych (część kantorów przy granicy z Ukrainą
czasowo wstrzymało skup hrywien), lotniskach i dworcach, w centrach handlowych i
miejscach obleganych przez turystów. Warto też przed transakcją sprawdzić spread, czyli
różnicę między kursem kupna i sprzedaży danej waluty. Im większy spread, tym bardziej
może uzasadniać obawy, że wymiana nie będzie korzystna dla klienta. Jeżeli możesz,
porównaj kursy w co najmniej kilku kantorach i zapytaj bliskich, gdzie i po jakim kursie
wymieniali hrywny na złote lub euro.
Prowizje za wypłatę gotówki
O ile nie posługujesz się kartą wielowalutową, staraj się unikać wypłaty gotówki z bankomatu
za granicą. Zwykle dopiero po zaksięgowaniu i rozliczeniu transakcji poznasz jej ostateczny
koszt. Dlaczego? Chodzi m.in. o to, że po swoją prowizję może sięgnąć nie tylko „twój”
bank, lecz jednocześnie właściciel sieci, do której należy bankomat. Do tego może dojść
również prowizja za przewalutowanie. Mimo że kurs wymiany będzie wyglądał korzystnie, to
np. 3-proc. dopłata za usługę przewalutowania sprawi, że przepłacisz dodatkowo. Wtedy
wypłata np. 100 zł zamiast ok. 725 hrywien może uszczuplić twoje konto w ukraińskim banku
o ok. 800 UAH.
Prowizje za przewalutowanie, czasami nawet podwójne, mogą obarczać także zagraniczne
płatności kartą za towary lub usługi. Rozwiązaniem uwalniającym od ryzyka niekorzystnego
przelicznika i wymiany oraz prowizji byłoby założenie rachunku w banku czy fintechu w
Polsce i posługiwanie się powiązaną z rachunkiem kartą. Warto jednak wiedzieć, że dla
przybyszów spoza Unii Europejskiej czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego ofertę
mogą ograniczać względy formalne (np. wymagania uzyskania statusu rezydenta oraz
dostarczenie dokumentów lub ich kopii). Niemniej jednak działające w Polsce banki czy
fintechy tworzą specjalne propozycje dla obywateli Ukrainy. Łatwo je znaleźć, korzystając z
internetowej wyszukiwarki.
(Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd.)
WAŻNE! Gdzie kupić hrywny ukraińskie?
Skup hrywien ukraińskich prowadzi obecnie sieć kantorów Tavex. Kurs wymiany jest
sztywny i wynosi 9 PLN za 100 UAH.

Hrywny ukraińskie możesz nabyć w każdym z oddziałów stacjonarnych Tavex:


w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32;



w Warszawie przy ul. Plac Konesera 10a;



we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 9;



w Katowicach przy ul. 3 Maja 18;



w Gdyni przy al. Zwycięstwa 256.

Jednorazowo skupowane jest 5 000 hrywien i niezbędny jest okazanie dokumentu tożsamości.
Jak kupić hrywnę bez wychodzenia z domu?
Istnieje również możliwość nabycia ukraińskiej waluty bez wychodzenia z domu. Zakupu
można dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego – wystarczy dodać ją do koszyka
zakupowego i skorzystać z jednej z form dostawy wysyłkowej:


dostawa kurierem Fedex;



dostawa kurierem Pocztex;



odbiór w punkcie (Żabka, Ruch i inne);



dostawa listem poleconym priorytetowym.

Aby zakupić walutę przez internet można:


skorzystać z kalkulatora walutowego umieszczonego w centralnej części tego artykułu lub
odnaleźć go w innym miejscu na naszej stronie, np. na stronie z kursami wszystkich walut;



odwiedzić bezpośrednio stronę produktową hrywny ukraińskiej;



napisać do nas za pomocą czatu, użyć formularza kontaktowego, wysłać wiadomość na adres
e-mail kontakt@tavex.pl lub zadzwonić na infolinię dostępną pod nr tel. 22 114 00 20.

200, 500 czy 1000 hrywien ukraińskich to odpowiednio zakup za 18, 45 lub 90 polskich
złotych.

