
Ви отримаєте банківську картку, PIN-код та свідоцтво про реєстрацію у
нашому центрі. Не змінюйте свій PIN-код.
Вам необхідно бути дочекатися СМС-підтвердження про те, що Ваша картка
активована, перш ніж користуватися нею.

Ви отримаєте СМС повідомлення про нарахування (2200 леїв/люд.)
Ви зможете використовувати свою банківську картку на території Молдови для
придбання товарів у магазинах або зняти готівку у банкоматі.
Зберігайте Вашу картку і PIN-код надалі для отримання допомоги у майбутньому.

Для реєстрації на фінансову допомогу знадобиться Ваша персональна
інформація та відбитки пальців, з метою захисту персональних даних у захищеній
базі і уникнення випадків шахрайства.
Програма надає лише фінансову допомогу, але УВКБ ООН не надасть Вам статус
біженця.

Як отримати фінансову допомогу
від УВКБ ООН у Молдові

Для біженців із України

Первинні запити на реєстрацію у програмі фінансової допомоги на даний час 
подаються тільки особисто.
Приходьте у найближчий реєстраційний центр, щоб залишити заявку на отримання допомоги.
Після цього Вам буде призначено зустріч на отримання допомоги за допомогою СМС або
телефонного дзвінку.

Захистіть себе та свою родину від можливих спроб шахрайства.
Усі послуги і діяльність УВКБ ООН завжди безкоштовні.

Ваша особиста інформація та документи, підтверджуючі особу, завжди повинні знаходитися у безпеці та конфіденційності.
Надавайте Ваші особисті дані лише офіційним представництвам і представництвам влади, якщо Вас про таке просять.

Ні в якому разі Вас не попросять заплатити за будь-яку із послуг, що надає УВКБ ООН чи інші її партнери.
Якщо Вас про таке просять, негайно повідомте про це в УВКБ ООН за адресою: mdfeedback@unhcr.org

ПЕРВИННИЙ ЗАПИТ НА НАРАХУВАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ НА ДАНИЙ ЧАС ПОДАЄТЬСЯ 
ОСОБИСТО.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВЖЕ ІСНУЮЧИХ РЕЄСТРАЦІЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ПО ЗАПРОШЕННЯМ.

Для можливості отримання права на продовження виплат, УВКБ ООН і 
партнери будуть постійно проводити особисті перевірочні співбесіди.

Усіх членів Вашої родини буде періодично запрошено в найближчі
реєстраційні центри.

Особам з обмеженими можливостями або важкими захворюваннями, які не в змозі
звернутися особисто в розрахунково-касовий центр, слід звернутися за телефоном довіри - 0 
800 10823.

0 800 10823
Безкоштовні дзвінки з усіх національних номерів на території республіки Молдова.

Для отримання додаткової інформації щодо фінансової допомоги
УВКБ ООН, будь-ласка, відвідайте наступну веб-сторінку:

www.help.unhcr.org

отсканируйте для 
деталей
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