
 לכוחות המזוינים של אוקראינה גיוס תרומותל מיוחד הבנק הלאומי של אוקראינה פתח חשבון

 

 .הבנק הלאומי של אוקראינה פתח חשבון מיוחד לגיוס תרומות לכוחות המזוינים של אוקראינה

 

 ,אוקראינה תוקפנות רוסית נגדצבאי באוקראינה, המשטר הכרזתו על ה בעקבותהתקבלה ההחלטה לפתוח חשבון בנק זה 

 שלמותה הטריטוריאלית.ו האיום על עצמאות של אוקראינה

 

 UA843000010000000047330992708: זה מיוחד פרטי חשבון בנק

 

 -מטבעי, אשר נפתח לצורכי העברת כספים מאנשים, עסקים ותורמים בינלאומיים אחרים -חשבון זה הינו חשבון רב

 -כמו כן, מעסקים ואזרחים באוקראינה  (ר אוסטרלי וקנדי, זלוטי פולניבמטבע חוץ )דולר ארה"ב, אירו, ליש"ט, דול

 במטבע לאומי.

 

 !תמכו בצבא האוקראיני

 

 פרטי חשבון בנק לתרומות במטבע אוקראיני:

 

 בנק: הבנק הלאומי של אוקראינה

 300001(: BIC) קוד זיהוי בנק

 UA843000010000000047330992708מספר חשבון בנק: 

 00032106ה: אוקראינשל וארגונים  חברותמרשם הלאומי של לפי המספר זיהוי 

 הבנק הלאומי של אוקראינה :המוטב

 

 :ארה"בבדולר  לתרומות

 

 הבנק הלאומי של אוקראינה: מוטבה

 NBUA UA UX: מספר זה"ב

 , אוקראינה01601, עיר קייב, 9כתובת המוטב: רח' אינסטיטוטסקה, 

 804790258חשבון בנק מס' 

 ניו יורק, ג'יי פי מורגן צ'ייס: המוטבשם הבנק 

  CHASUS33של הבנק:  קוד המזהה העסקי

 1 0002 0210: איגוד הבנקאות האמריקני

 , ארצות הברית10017 ניו יורק , ניו יורק, 383מדיסון אווניו, :כתובת הבנק המוטב

 47330992708' לחשבון בנק מס מטרת התשלום:

 

 לתרומות באירו:

 

 הלאומי של אוקראינההבנק : מוטבה

 DE05504000005040040066: מספר זה"ב

 47330992708לחשבון בנק מס'  מטרת התשלום:

 דויטשה בונדסבנק, בפרנקפורט :שם הבנק המוטב

 MARKDEFF של הבנק: קוד המזהה העסקי

 , פרנקפורט על המיין, גרמניה60431, 14שטראסה, -אפשטיין-וילהלם :כתובת הבנק המוטב

  



 : ליש"טב לתרומות

 

 הבנק הלאומי של אוקראינה: מוטבה

 80033041מספר חשבון בנק: 

 GB52CHAS60924280033041: מספר זה"ב

 , אוקראינה01601, עיר קייב, 9כתובת המוטב: רח' אינסטיטוטסקה, 

 ג'יי פי מורגן צ'ייס נ"א, לונדון :שם הבנק המוטב

 CHASGB2L: קוד זיהוי בנק

 60-92-42 של הבנק: קוד המזהה העסקי

 הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד ,EC2Y 5AJ, לונדון, 125רח' לונדון וול,  :כתובת הבנק המוטב

 47330992708לחשבון בנק מס'  מטרת התשלום:

 

 :(AUD(דולר אוסטרלי בלתרומות 

 

 הבנק הלאומי של אוקראינה: מוטבה

 NBUA UA UX ק: קוד זיהוי בנ

 , אוקראינה01601, עיר קייב, 9רח' אינסטיטוטסקה, כתובת המוטב: 

 817532חשבון בנק מס' 

 BSB :092-002מספר 

 , סידני בנק רזרב של אוסטרליה :שם הבנק המוטב

 RSBKAU2S של הבנק: קוד המזהה העסקי

 אוסטרליה, 2000 ניו סאות' ויילס, סידני 3947דואר התיבת  :כתובת הבנק המוטב

 47330992708לחשבון בנק מס'  מטרת התשלום:

 

 :תשלומים בין בנקאייםלרק , C.A.D –תשלום כנגד הצגת דוקומנטים ל

 

 הבנק הלאומי של אוקראינה: מוטבה

 NBUA UA UX: קוד זיהוי בנק

 , אוקראינה01601, עיר קייב, 9כתובת המוטב: רח' אינסטיטוטסקה, 

 31441044166חשבון בנק מס' 

 טורונטו, מונטריאול בנק אוף :שם הבנק המוטב

 BOFMCAM2קוד זיהוי בנק: 

 , קנדהM5X 1A9מיקוד , אונטריו, טורונטו, 24, קומה 100רח' קינג ווסט,  :כתובת הבנק המוטב

 47330992708לחשבון בנק מס'  מטרת התשלום:

 

 :זלוטי פולנילתרומות ב

 

 הבנק הלאומי של אוקראינה: מוטבה

 NBUA UA UXקוד זיהוי בנק: 

 , אוקראינה01601, עיר קייב, 9המוטב: רח' אינסטיטוטסקה, כתובת 

 PL91113000070080239435200002חשבון בנק מס' 

 בנק גוספודרסטבה קריובגושם הבנק המוטב: 

 GOSKPLPW קוד זיהוי בנק:

 , פולין(ורשה 00-801, 73פולין )כתובת זמנית: צ'מיילנה, , ורשה 00-955, 7, ג'רוזולימסקיה: אל. כתובת הבנק המוטב

 47330992708לחשבון בנק מס'  מטרת התשלום:

 

 .כאןניתן  לאזרחי אוקראינה שסובלים מאוד מהמלחמה לתרום


