
Доступ до основних банківських послуг для біженців з 
України, що знаходяться в Італії 

4 березня 2022 Рада ЄС одноголосно прийняла рішення гарантувати тимчасовий захист 
особам, що тікають від війни в Україні. Дане рішення надає можливість біженцям вільно 
перебувати в країнах ЄС та гарантує право на працевлаштування, житло, медичне 
обслуговування та навчання для неповнолітніх. Механізм тимчасового захисту був 
створений Директивою Європейської комісії 2001 році після конфліктів в екс-Югославії та 
Косово, проте до цього моменту ніколи не вводився в дію. 

Рішенням прем’єр-міністра Італії визначатиметься всі деталі щодо прийому біженців. Тим 
часом, Міністерство внутрішніх справ дало розпорядження Міграційним службам від 
сьогодні приймати запити на одержання тимчасового захисту. Інформаційні системи та 
працівники відділень видаватимуть бланки на подання запиту та документ, що це 
підтверджує. 

Лише після публікації рішення Ради міністрів, Міграційна служба зможе закінчити 
процедуру перевірки та видавати дозвіл на проживання в країні. Дозвіл на проживання 
видаватиметься у вигляді картки з електронним носієм та буде дійсним до 4 березня 2023 
року. 

29 березня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підписав указ Ради міністрів, який визнає 
рішення Ради ЄС від 4 березня і фіксує заднім числом дату початку ведення в дію механізму 
тимчасового захисту. 

Тимчасовий захист можуть просити українці, які покинули Україну з 24 лютого 2022 року. 
Тимчасовий захист надає право на медичне обслуговування згідно національної системи 
охорони здоров’я, навчання, працевлаштування та доступ до основних банківських послуг. 

Голова цивільного захисту підписав розпорядження про надання допомоги біженцям з 
України, що передбачає 300 євро в місяць протягом, максимум, 3-ох місяців для кожного 
дорослого та 150 євро для неповнолітніх. Виплати призначаються з дати прибуття в країну, 
яка встановлюється під час подачі запиту на отримання тимчасового захисту, але не пізніше 
31 грудня 2022 року. 

Тимчасовий захист видається на 1 рік. Цей період може бути автоматично продовжений двічі 
по 6 місяців(сумарно ще на 1 рік). Детальнішу інформацію про те, хто може просити 
тимчасовий захист можна отримати ТУТ (доступно лише італійською мовою). Надаємо 
також інформаційну брошуру Міністерства внутрішніх справ(доступна також українською 
мовою), що містить корисну інформацію щодо узаконення перебування в країні. Брошуру 
можна переглянути також відсканувавши QR-код внизу сторінки. 

Базовий банківський рахунок надає можливість користуватися основними фінансовими 
послугами, наприклад робити грошові перекази, платежі, отримати кредитну картку, 
отримувати готівку в банкоматах. 

Важливо підкреслити, що всі особи які законно перебувають в ЄС, незалежно від місця 
прописки, можуть відкрити базовий банківський рахунок. Сюди відносяться особи з 
пропискою поза межами ЄС, особи без прописки, особи які попросили політичний притулок 
в одній з країн ЄС. Відсутність прописки не може бути причиною відмови для відкриття 
базового банківського рахунку і вважатиметься дискримінацією. Банки та відділення пошти 
зобов’язані запропонувати хоча б один тип банківського рахунку у євро. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1647255661396&uri=CELEX%3A32022D0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=en
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2373/Protezione-temporanea-emergenza-Ucraina-domande-in-Questura
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf


Більш детальнішу інформацію про особливості та можливості які надає базовий банківський 
рахунок можна отримати тут.  

У випадку виникнення проблем можна звернутись безкоштовно та без допомоги юриста у 
відділення банку Італії, детально описавши проблему, що виникла. Для того, щоб надіслати 
звернення достатньо перейти за посиланням «послуги онлайн», обравши скриньку 
«надіслати звернення», що надає змогу заповнити спеціальну форму швидко, легко, надійно 
та безкоштовно. 

 

 

http://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/2022/conto_base_ucraino.pdf
https://servizionline.bancaditalia.it/home

