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Pressemitteilung vom 24. Mai 2022 

Ukrainer können ab sofort Hryvnia in Euro tauschen! 

Українську гривню можна обміняти на євро! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland wird Hunderttausenden von ukrainischen Kriegsgeflüchteten den Umtausch ihres 
Bargelds erleichtern. Von heute an (24. Mai 2022) können die Menschen ihre Landeswährung 
Hryvnia in Euro wechseln. Das Umtauschprogramm läuft drei Monate lang. 

Німеччина полегшить сотням тисяч українських біженців процес обміну готівки. Вже від 

сьогодні (24 травня 2022 року) люди зможуть обміняти гривню на євро. Програма обміну 

триває три місяці. 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

• Kriegsgeflüchtete können bis zu 10.000 Hryvnia umtauschen – das entspricht derzeit 
gut 300 Euro. 

• Berechtigt sind volljährige Personen, deren Dokumente akzeptiert werden. 

• Der Umtausch kann in mehreren Teilbeträgen erfolgen. 
 

Коротко про найважливіше: 

• Українські біженці можуть обміняти до 10 000 гривень – що наразі відповідає 

приблизно 300 євро. 

• Повнолітні особи  мають право на обмін. 

• Обмін може відбуватися декількома частинами. 

 

So funktioniert der Umtausch 

Alle volljährigen Kriegsgeflüchteten, können von nun an ihre ukrainische Landeswährung bei 
dem Geldinstitut tauschen, bei dem sie ihr Konto führen. Der Umtausch ist möglich, nachdem 
ihre Identität erfasst und überprüft wurde. Dokumente, die etwa auch zur Eröffnung eines 
Bankkontos vorgelegt wurden, werden auch für den Bargeldumtausch akzeptiert. 
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Die Europäische Zentralbank wird den Umtausch online registrieren und sicherstellen, dass die 
Höchstsumme von niemandem überschritten werden kann. 

Den aktuellen Wechselkurs gibt die Bundesbank bekannt. Alle teilnehmenden Banken und 
Sparkassen ermöglichen den Umtausch folgender Geldscheine: 

• 100 Hryvnia 

• 200 Hryvnia 

• 500 Hryvnia 

• 1.000 Hryvnia 

Vorausgesetzt, die Geldscheine entsprechen den derzeit gültigen Banknotenserien der 
Nationalbank der Ukraine. Andere oder stark beschädigte Scheine sowie Münzgeld werden 
nicht akzeptiert. 

 

Обмін відбувається наступним чином 

 
Відтепер усі повнолітні біженці можуть обміняти українську національну валюту у фінансовій 

установі, в якій маютьрахунок. Обмін можливий після перевірки особи. Документи, які були 

пред'явлені для відкриття банківського рахунку також приймаються для обміну готівки. 

Європейський центральний банк зареєструє обмін онлайн та гарантує, що максимальна сума не 

може бути перевищена. 

Поточний курс валют оголошує Німецький федеральний банк. Всі банки-учасники і ощадні банки 

надають можливість обмінювати наступні банкноти: 

 

• 100 грн 

• 200 гривень 

• 500 грн 

• 1000 грн 

 

за умови, що банкноти відповідають чинному на даний момент банкнотному ряду Національного 

банку України. Інші або сильно пошкоджені банкноти і монети не приймаються. 

 

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: 

Mathias Bludau 

Vorstandsunterstützung 
Referent Marketing / Öffentlichkeitsarbeit 
Sparkasse Gladbeck 
 
Telefon 02043 271-343 
Telefax 02043 271-266 
Mail: mathias.bludau@sparkasse-gladbeck.de 
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Sparkasse Gladbeck 
Friedrich-Ebert-Straße 2 
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www.sparkasse-gladbeck.de 

Telefon: 02043 271-0 
E-Mail: info@sparkasse-gladbeck.de 


