
У центр� реєстрац�ї Ви отримаєте картку
та PIN-код для п�дтвердження
реєстрац�ї.
Не зм�нюйте св�й PIN-код � чекайте пов�домлення про
п�дтвердження того, що ваша карта зареєстрована, перш н�ж
використовувати її.

Через 24-48 годин п�сля реєстрац�ї ви отримаєте SMS про
зарахування кошт�в на Вашу картку (2200 MLD/особу).
Щоб активувати/зняти грош� в�дв�дайте найближчий
банкомат банку maib. Не зм�нюйте свого PIN-коду.

Для отримання грошової допомоги
необх�дно зареєструватись: надати
актуальну �нформац�ю про вас та свої
в�дбитки пальц�в.
Це допомагає захистити вашу �нформац�ю у безпец� та уникнути
шахрайства. Дан� необх�дн� для отримання грошової допомоги.
УВКБ ООН не реєструє вас як б�женця.

Як отримати грошову допомогу
УВКБ ООН у Молдов�

 Для новоприбулих б�женц�в з України

Отримайте ун�кальну картку для
запису на прийом до касового
центру.

Протягом наступних 4 тижн�в використовуйте
свою картку для покупок в магазинах або зняття
гот�вки в банкоматах.  Збер�гайте свою карту та
PIN-код для отримання допомоги у майбутньому.

Захист�ть себе та свою родину в�д шахрайських схем.
 

Ваша особиста �нформац�я та документи, що посв�дчують особу, завжди повинн� збер�гатися у безпец� та
конф�денц�йност�.

Д�л�ться своєю особистою �нформац�єю лише з перев�реними центрами допомоги та органам влади � лише
тод�, коли є така необх�дн�сть.

Н�коли не розголошуйте свою особисту �нформац�ю у соц�альних мережах та на ненад�йних веб-ресурсах.
 



Чому мен� потр�бно здавати
в�дбитки пальц�в, щоб отримати

грошову допомогу в�д УВКБ ООН?

Захист�ть себе та свою родину в�д шахрайських схем
 

Ваша особиста �нформац�я та документи, що посв�дчують особу, завжди повинн� збер�гатися у безпец� та
конф�денц�йност�

Д�л�ться своєю особистою �нформац�єю лише з перев�реними центрами допомоги та органам влади �
лише тод�, коли є така необх�дн�сть

Н�коли не розголошуйте свою особисту �нформац�ю у соц�альних мережах та на ненад�йних веб-ресурсах
 

Коли ви зав�таєте до пункту реєстрац�ї
гот�вки УВКБ ООН, вас попросять надати
в�дбитки пальц�в, щоб зареєструватися в
програм� грошової допомоги

Реєстрац�я за в�дбитками пальц�в допомагає захистити
ваш ун�кальний доступ до грошової допомоги та
захистити в�д шахрайства
 
Це унеможливлює процес коп�ювання ваших в�дбитк�в
пальц�в та видачу шахраїв за вас

Для отримання загальної �нформац�ї про допомогу особам, яким необх�дний притулок та
б�женцям у Молдов� в�дв�дайте help.unhcr.org/Moldova

УВКБ ООН не збирає ваш� в�дбитки пальц�в у рамках
будь-якої реєстрац�ї б�женц�в чи визначення вашого

статусу
 

Це необх�дно лише для отримання гуман�тарної
допомоги

Вся ваша �нформац�я, включаючи в�дбитки пальц�в,
збер�гатиметься у захищен�й баз� даних УВКБ ООН �
необх�дна лише для отримання гуман�тарної допомоги


