
 نموده استح افتتا برای نیازهای ارتش کمک مالیجمع آوری  ایی برای بانک ملی اوکراین حساب ویژه

 حبه منظور پشتیبانی نیروی نظامی اوکراین افتتا مالیبانک ملی اوکراین حساب ویژه جمع آوری وجوه 

 نموده است.

 وضع موجودروسیه و خطرفدراسیون  نظامییت جنگی در اوکراین، حمله با توجه به وضع تصمیم این

 برای استقالل اوکراین و تمامیت ارضی آن اتخاذ گردید.

 UA843000010000000047330992708مشخصات حساب ویژه رسمی: 

و برای انتقال وجوه پولی از طرف اعطا کنندگان و شرکای بین المللی به  این حساب چند ارزی می باشد

یس، دالر استرالیا و کانادا، زلوتی لهستان( و نیز از طرف ارز خارجی )دالر آمریکا، یورو، پوند انگل

 پول ملی ایجاد و افتتاح نمده است. بازرگانان و شهروندان اوکراینی به

 نمایید! مایتحارتش اوکراین  از

 

 به ارز ملی اوکراین: مالیجهت واریز وجوه 

 بانک: بانک ملی اوکراین

 300001کد مرتب سازی 

 UA843000010000000047330992708شماره حساب 

 00032106کد در سازمان یکپارچه دولتی ثبت موسسات و سازمان ها در اوکراین 

 گیرنده: بانک ملی اوکراین

 

 :USDلی به دالر ماجهت واریز وجوه 

 اوکراین بانک ملیگیرنده: 

 NBUA UA UXبانکی بین المللی: شماره حساب 

 01601، کد پستی 9یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی 

 804790258شماره حساب: 

 ، نیویورکJP MORGAN CHASE BANKنام بانک گیرنده: 

 CHASUS33کد سوئیفت بانک گیرنده: 

ABA :0210 0002 1 

 NY 10017، کد پستی 383نشانی بانک گیرنده: ایالت متحده آمریکا، نیویورک، خیابان مدیسون، پالک 

 47330992708علت پرداخت: برای واریز به حساب 

 

 :EURلی به یورو ماجهت واریز وجوه 

 اوکراین بانک ملی گیرنده:

 DE05504000005040040066المللی: شماره حساب بانکی بین 

 47330992708علت پرداخت: برای واریز به حساب 

 ، فرانکفورتDEUTSCHE  BUNDESBANKنام بانک گیرنده: 

 MARKDEFFکد سوئیفت بانک گیرنده: 

 60431، کد پستی 14نشانی بانک گیرنده: آلمان، فرانکفورت، خیابان ویلهلم ابستین، پالک 

 

 :GBP پوند استرلینگلی به ماجهت واریز وجوه 

 اوکراین بانک ملیگیرنده: 

 80033041شماره حساب: 

 GB52CHAS60924280033041شماره حساب بانکی بین المللی: 

 01601، کد پستی 9نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک 

 ، لندنJP MORGAN CHASE BANK NAنام بانک گیرنده: 

 CHASGB2Lکد سوئیفت بانک گیرنده: 

 SORT :60-92-42کد 



 EC2Y 5AJ، 125، پالک London Wallنشانی بانک گیرنده: بریتانیا، لندن، خیابان 

 47330992708 پرداخت: برای واریز به حسابعلت 

 

 :AUDلی به دالر استرالیا ماز وجوه جهت واری

 اوکراین بانک ملیگیرنده: 

 NBUA UA UXشماره حساب بانکی بین المللی: 

 01601، کد پستی 9نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک 

 817532شماره حساب: 

 BSB :092-002کد 

 سیدنی، RESERVE  BANK OF AUSTRALIAنام بانک گیرنده: 

 RSBKAU2Sکد سوئیفت بانک گیرنده: 

 NSW 2000کد پستی ، GPO Box 3947، سیدنی، آسترالیانشانی بانک گیرنده: 

 47330992708 علت پرداخت: برای واریز به حساب

 

 های بین بانکی امکان پذیر می باشند:، تنها پرداخت CADلی به دالر کانادا ماجهت واریز وجوه 

 اوکراین بانک ملیگیرنده: 

 NBUA UA UXشماره حساب بانکی بین المللی: 

 01601، کد پستی 9نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک 

 31441044166شماره حساب: 

 ، تورونتوBANK OF MONTREALنام بانک گیرنده: 

 BOFMCAM2کد سوئیفت بانک گیرنده: 

، کد پستی 100خیابان کینگ غربی، پالک ، شهر تورونتو استان انتاریو، ،کانادانشانی بانک گیرنده: 

M5X 1A9 

 47330992708علت پرداخت: برای واریز به حساب 

 

 :PLNلی به زلوتی لهستان ماجهت واریز وجوه 

 اوکراین بانک ملیگیرنده: 

 NBUA UA UXشماره حساب بانکی بین المللی: 

 01601، کد پستی 9نشانی گیرنده: اوکراین، شهر کی یف، خیابان اینستیتوتسکا، پالک 

 PL91113000070080239435200002شماره حساب: 

 Bank Gospodarstwa Krajowegoنام بانک گیرنده: 

 GOSKPLPWکد سوئیفت بانک گیرنده: 

)نشانی  955-00، کد پستی 7، پالک  Al. Jerozolimskie، خیابانورشو لهستان،نشانی بانک گیرنده: 

 (801-00، کد پستی 73، پالک Chmielnaموقت: لهستان، ورشو، خیابان 

 47330992708علت پرداخت: برای واریز به حساب 

 

 می توانید به مردم اوکراین کمک کنید. اینجا


