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Ankauf ukrainische Griwna 
(UAH) ab sofort möglich!
Wir bieten aus der Ukraine geflüchteten  
Kunden an, ukrainische Währung Griwna 
(UAH) in Euro (EUR) umzutauschen.

Was sollten Sie beachten? 

• Sie sind Kunde bei uns und mindestens 18 Jahre alt. 

• Sie benötigen Ihren Reisepass und einen offiziell nach 
dem 24.02.2022 behördlich ausgestellten Ankunfts– 
nachweis. 

• Wir akzeptieren alle gültigen Griwna-Banknoten in der 
Stückelung 100/200/500/1.000 (UAH). 

• Ein Umtausch ist bis maximal 10.000 Griwna (UAH) pro 
Person möglich. 

• Der in EUR umgetauschte Betrag wird Ihrem Girokonto 
gutgeschrieben. 

• Besuchen Sie uns in einer Filiale mit Kasse. Hier finden Sie 
eine Übersicht:  
www.commerzbank.de/umtauschgriwna

 

Wir richten uns nach den Vorgaben der Deutschen Bundesbank 

• Der Wechselkurs UAH in EUR wird pro Kalenderwoche 
von der ukrainischen Zentralbank vorgegeben und  
jeweils freitags bis 14 Uhr von der Deutschen Bundes-
bank veröffentlicht. Dieser Kurs gilt dann ab Geschäfts-
beginn für die Dauer der gesamten folgenden Woche.

• Wir wechseln Griwna (UAH) 1:1 ohne Berechnung von 
Gebühren oder Kursabschlägen.

• Diese Vorgaben gelten zunächst einheitlich für alle  
teilnehmenden Banken ab dem 24. Mai 2022.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

На що слід звернути увагу? 

• Ви є нашим клієнтом і вам не менше 18 років. 

• Вам знадобиться ваш паспорт та документ, що 
підтверджує ваше прибуття, офіційно виданий після 
24 лютого 2022 року. 

• Ми приймаємо всі чинні гривневі банкноти номіналом 
100/200/500/1000 (UAH). 

• Обмін можливий у розмірі максимум до 10 000 
гривень (грн) на одну особу. 

• Суму, конвертовану в євро, буде зараховано на ваш 
розрахунковий рахунок. 

• Завітайте до наших відділень з касовим апаратом. 
Пропонуємо вашій увазі перелік:  
www.commerzbank.de/umtauschgriwna

 

Ми дотримуємося рекомендацій Центрального банку Німеччини 

• Курс гривні до євро встановлюється Центральним 
банком України на кожен календарний тиждень та 
публікується Центральним банком Німеччини до 
14:00 щоп‘ятниці. Цей курс застосовується з початку 
робочого дня протягом усього наступного тижня.

• Ми здійснюємо обмін гривні (UAH) 1:1 без стягнення 
комісій та курсових знижок.

• Ці вимоги застосовуються однаково до всіх 
банків[1]учасників з 24 травня 2022 року. 

У вас є питання? Ми будемо раді допомогти вам.

Тепер доступна купівля 
української гривні (UAH)!
Ми пропонуємо клієнтам, які виїхали з 
України, обміняти українську валюту в 
гривні (UAH) на євро (EUR).

www.commerzbank.de/umtauschgriwna

Wir sind jeden Tag 24h für Sie da!
+49 69 5 8000 8000

Besuchen Sie uns – in Ihrer Filiale vor Ort.

www.commerzbank.de/umtauschgriwna

Ми працюємо для вас 24 години на добу!
+49 69 5 8000 8000

Завітайте до нас – у ваше місцеве відділення.


