
У центрі реєстрації Ви отримаєте банківська картку

MAIB, PIN-код та підтвердження реєстрації.
Не змінюйте свій PIN-код і чекайте повідомлення про
підтвердження того, що ваша карта зареєстрована,
перш ніж використовувати її.

Після реєстрації ви отримаєте SMS про зарахування коштів на
Вашу картку (2200 MLD/особу). Використовуйте свою картку
для покупок в магазинах або зняття готівки в банкоматах.
Зберігайте свою карту та PIN-код для отримання допомоги у
майбутньому.

Для отримання грошової допомоги необхідно
зареєструватись: надати актуальну
інформацію про вас та свої відбитки пальців.
Це допомагає захистити вашу інформацію у безпеці та уникнути
шахрайства. Дані необхідні для отримання грошової допомоги.
УВКБ ООН не реєструє вас як біженця.

Як отримати грошову допомогу УВКБ

ООН у Молдові
Для новоприбулих біженців з України

Отримайте SMS, щоб прийти на зустріч
щоб прийти до центру реєстрації.

Захистіть себе та свою родину від шахрайських схем.
Ваша особиста інформація та документи, що посвідчують особу, завжди повинні зберігатися у безпеці та

конфіденційності.
Діліться своєю особистою інформацією лише з перевіреними центрами допомоги та органам влади і лише тоді, коли

є така необхідність.
Ніколи не розголошуйте свою особисту інформацію у соціальних мережах та на ненадійних веб-ресурсах.

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ ДЛЯ НАСТУПНИХ ПЛАТІЖІВ 
ПРОГРАМУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ.

НЕ ПРИХОДЯТЬ В ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ БЕЗ ЗАПИСАННЯ.

Щоб мати право на отримання додаткових платежів, УВКБ ООН та його
партнери проведуть особиста верифікація. 
Усі члени вашої родини будуть запрошені до найближчого центру
реєстрації.



Чому мені потрібно здавати відбитки

пальців, щоб отримати грошову
допомогу від УВКБ ООН?

Захистіть себе та свою родину від шахрайських схем

Ваша особиста інформація та документи, що посвідчують особу, завжди повинні зберігатися у безпеці та
конфіденційності

Діліться своєю особистою інформацією лише з перевіреними центрами допомоги та органам влади і лише тоді, 
коли є така необхідність

Ніколи не розголошуйте свою особисту інформацію у соціальних мережах та на ненадійних веб-ресурсах

Коли ви завітаєте до пункту реєстрації
готівки УВКБ ООН, вас попросять надати
відбитки пальців, щоб зареєструватися в
програмі грошової допомоги

Реєстрація за відбитками пальців допомагає захистити ваш
унікальний доступ до грошової допомоги та захистити від
шахрайства

Це унеможливлює процес копіювання ваших відбитків

пальців та видачу шахраїв за вас

Для отримання загальної інформації про допомогу особам, яким необхідний притулок та біженцям у

Молдові відвідайте help.unhcr.org/Moldova

УВКБ ООН не збирає ваші відбитки пальців у рамках будь-
якої реєстрації біженців чи визначення вашого статусу

Це необхідно лише для отримання гуманітарної допомоги

Вся ваша інформація, включаючи відбитки пальців, 
зберігатиметься у захищеній базі даних УВКБ ООН і необхідна
лише для отримання гуманітарної допомоги


