Якщо ви прибули до Ірландії з України,
ось як відкрити банківський рахунок в AIB
Якщо ви нещодавно приїхали з України, є два способи відкрити банківський рахунок в AIB:
1. за допомогою вашого смартфона; або
2. у відділенні АІВ банку.
Найпростіший варіант - через смартфон. Відкриття рахунку у відділенні банку займає більше
часу.Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте в нашу службу підтримки за телефоном 0818
303 203 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00.
Як відкрити рахунок на смартфоні
Ви можете відкрити рахунок в нашому банку на своєму смартфоні, якщо:
● маєте діючий український паспорт
● у віці від 16 до 65 років
● Можете керувати відеодзвінком англійською мовою
Крок 1) Вам знадобляться:
● Ваш паспорт
● Ваша адреса в Ірландії і ваша електронна пошта
● Смартфон з фронтальною камерою і хорошим підключенням до Інтернету.
Крок 2) Завантажте додаток:
● Завантажте додаток AIB Mobile Banking App з магазину додатків iOS або Google Play.
● Натисніть "стати клієнтом AIB".
Крок 3) Введіть свої дані:
● Введіть свої дані в додатку, щоб "зареєструватися" для отримання банківського
рахунку.
Крок 4) Підтвердіть свою особистість:
● Ви будете з'єднані з агентом по відеозв'язку. Це може зайняти кілька хвилин.
● Наш агент допоможе вам підтвердити вашу особистість під час відеодзвінка.
Наприклад, попросить вас підняти паспорт, щоб ми могли перевірити вашу фотографію.
Крок 5) Підтвердіть свою адресу:
● Щоб підтвердити вашу адресу, ми надішлемо вам лист на адресу в Ірландії, який ви
нам вказали. Лист прийде протягом декількох днів.
● У листі буде міститися унікальний код ідентифікатора, який потім введіть в додаток AIB
Mobile Banking.
Крок 6) Завершення:
● Ваш рахунок готовий до використання. Ви можете переказувати гроші на свій рахунок і
здійснювати операції онлайн. Ми надішлемо дебетову картку на Вашу адресу в
Ірландії.
Як відкрити рахунок особисто в місцевому відділенні банку
Щоб відкрити банківський рахунок, вам потрібно буде записатися на прийом у відділення і
надати певні документи, що підтверджують:
1. Хто ви такий-підтвердження особистості і
2. Де ви живете-підтвердження адреси в Ірландії

Ми перерахували нижче документи, які нам будуть потрібні . Якщо у вас їх немає, будь ласка,
принесіть на прийом будь-які аналогічні документи, які у вас є (наприкдад паспорт який
вийшов із строку дії/недійсний), і ми опрацюємо їх разом з вами.
1. Документ, що засвідчує особу (будь-який з наступних)
Паспорт або проїзний
документ

Це може бути:
 Паспорт (дійсний документ ) або
 Проїзний документ (виданий в Ірландії i дійсний)

Якщо у вас немає паспорта або проїзного документа, ми приймемо наступнi документи, якщо
вони у вас є:
Cертифікат свідоцтво на  Свідоцтво про тимчасове проживання (TRC) (дійсний
тимчасове перебування
документ )
Дозвіл на резиденцію в  Вид на проживання в Ірландії (IRP) (дійсний документ )
Ірландії
Лист про статус біженця  Оригінал документа з Міністерства юстиції та рівноправності
Ірландії.
Український проїзний
 Люди які мають інтернаціональний захист в Україні (статус
документ
біженця або інтернаціональний захист), можуть мати
Український проїзний документ
2. Підтвердження адреси (будь-яке з наступних)
Лист з державного
департаменту
Лист від
затвердженого
постачальника житла




Лист від обласної ради
про розміщення

Лист від клієнта банку
AIB, що надає вам
житло



Кореспонденція з Державного департаменту, органу,
агентства або ради, такої як Міністерство юстиції.
Рекомендаційний лист від постачальника житла
затвердженого урядом. Лист повинен бути на офіційному
папері, містити підпис, повне ім'я та стверджувати посаду. А
також вказувати :
o Ваше ім'я та прізвище (відповідно до документа, що
затверджує особу)
o Адресу де ви проживаєте
 Лист повинен бути офіційним, надісланим до центру де
проживає клієнт і зазначити нову адресу цієї особи.
 Лист повинен чітко вказувати дату ,повне ім'я
клієнта, постійне місце проживання і підписаний
офіційно.
Лист повинен містити:
o Ваше повне ім'я(згідно документа підтвердження вашої
особи)
o Вашу адресу (в Ірландії)
o Деталі клієнта AIB банку:
 м'я та адресу
 Підпис та дату
 Підтвердження що ця особа надає вам житло,
помешкання

Запишіться на прийом:
● Запросіть зворотній дзвінок на сайті aib.ie/personal-forms/branch-appointment-form
● Зателефонуйте за номером нашої служби підтримки 0818 303 203 з понеділка по
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п'ятницю з 9:00 до 16:00)

Allied Irish Banks, p.l.c. регулюється Центральним банком Ірландії,

Ukraine V3.1 in Ukrainian

