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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

ФІНАНСОВІ СПОСОБИ



На яку допомогу мають право б�женц� з України
в�дразу п�сля прибуття до Бельг�ї? 

Українськими б�женцями вважаються особи, як� покинули Україну через в�йну та
подали до Центру реєстрац�ї заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Вони мають статус «тимчасового захисту», наданий федеральним Центром
реєстрац�ї.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

Українськ� б�женц� можуть вступати до
сп�льнот взаємодопомоги. До
п�дтвердження вступу до сп�льноти
взаємодопомоги та в раз� гострої
необх�дност� буде надаватись нев�дкладна
медична допомога.

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ 

Право на ф�нансову допомогу, екв�валентну
�нтеграц�йному доходу, може отримати
кожен повнол�тн�й український б�женець,
занесений до реєстру �ноземц�в у комун�
проживання.
Таким чином, для подання заяви на
отримання соц�альної допомоги до
Державного центру соц�альної допомоги
(CPAS) необх�дно мати статус
«тимчасового захисту», наданий у Центр�
реєстрац�ї, � додаток 15 щодо тимчасової
реєстрац�ї в комун� проживання.

ДОПОМОГА НА ЖИТЛО 

Особи з� статусом тимчасового захисту
можуть отримати допомогу на житло,
якщо в них немає прихистку. Ц� кошти
п�дуть на ф�нансування їхнього
проживання в приватному помешканн�,
яке становить собою основне м�сце
проживання.

Як отримати таку соц�альну допомогу?
У CPAS

Українськ� б�женц� можуть звернутися до
CPAS за м�сцем проживання (це не
стосується притулк�в) �з заявою на
отримання соц�альної допомоги. 
У Волюве-Сен-Ламбер було засновано
спец�альний ком�тет для прийому
українських б�женц�в, як� проживають
у комун�. В�н знаходиться за адресою:
GULLEDELLE, 98, тел.: 02 777 75 31
Див. ПЛАН нижче

ПІСЛЯ СОЦІАЛЬНОГО
ОПИТУВАННЯ

Щоб ефективно справлятися з� значним
потоком б�женц�в, у CPAS зможуть
надавати соц�альну допомогу на основ�
соц�ального опитування light, яке зокрема
допоможе оц�нити адм�н�стративн� й
ф�нансов� умови доступу до соц�альної
допомоги з розрахунком на отримання
такого доступу протягом 30 дн�в п�сля
подання заяви. 
Через три м�сяц� буде проведено б�льш
глибоке соц�альне опитування щодо
певних аспект�в проживання (умов
проживання в помешканн�) � соц�альних
аспект�в (особливих потреб тощо).

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Для українських б�женц�в доступне базове
банк�вське обслуговування. CPAS може
в�дкрити рахунок соц�альної допомоги.



с�мейн� виплати;

виплати фонду взаємного
страхування.

ПОПОВНЕННЯ
РАХУНКУ

КАРТКА І
РАХУНОК

Рахунок може бути в�дкритий у
банку BELFIUS BANQUE 

Ф�нансов� засоби 

Т�льки рахунок на вимогу Банк�вська карта — це дебетова
картка, вона не є кредитною.

допом�жн� кошти в�д Сусп�льного
центру соц�ального забезпечення;

За керування рахунком � дебетовою
карткою кошти не стягуються.

Суми, як� можуть вноситися на рахунок:

Сусп�льний центр соц�ального
забезпечення зобов’язаний
пов�домити номери ваших рахунк�в
цим орган�зац�ям.

Сусп�льний центр соц�ального
забезпечення займається
формальними питаннями щодо
в�дкриття рахунк�в.



УВАГА!

Якщо ваша картка залишилася в автомат�
SSB, зверн�ться до агентства, щоб повернути
її, пред’явивши посв�дчення особи. За
потреби зверн�ться до Сусп�льного центру
соц�ального забезпечення.

Ф�нансов� засоби 

Рекомендується зм�нити секретний код через
автомати SSB перед першим використання.

Виплати гот�вкою обмежен� сумою 3000
євро на м�сяць.

На рахунку може утворитися дебетове
сальдо в розм�р� щонайб�льше –9,99 євро.

Зняття гот�вки обмежено сумою до 650 євро
на день � 2500 євро на тиждень.

Виписки за своїм рахунком користувач
може самост�йно роздрукувати через
автомати SSB системи Belfius

У раз� втрати або крад�жки банк�вської
картки: завжди дзвон�ть у службу CARD STOP

078/170 170, щоб заблокувати картку.
Зверн�ться до Сусп�льного центру соц�ального
забезпечення, щоб замовити нову картку на

зам�ну (02/777.75.31)

Транзакц�я Тариф

Оплата в
магазин� 0,00 €

Зняття гот�вкою
 

Belfius : 0,00 €
Інш� банки: 0,50 €

Грошовий
переказ на

рахунок

SSB Belfius : 0,00 €
Інш� банки: неможливо

Переказ на
рахунок через

SSB

Vers la Belgique : 0,00 €
В �ноземн� країни та/або в

�ноземних валютах: ком�с�я за
операц�ю (обм�нна ком�с�я)

ВИКОРИСТАННЯ
РАХУНКУ Й КАРТКИ

Виключно на територ�ї єврозони
(транзакц�ї в євро та валют�); 

Через мережу Bancontact/Mister
Cash/Maestro (+ логотипи).

В автоматах агентств Belfius
(система банк�вського
самообслуговування Self-Service
Banking — SSB) можна
зд�йснювати б�льше операц�й.



СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

По французьки По українськи

Code secret Секретний код

Solde Банк�вський баланс

Retrait d'espèces Зняття гот�вкою

Versement d'espèces Грошовий переказ

Extraits de compte Виписки з рахунку

Choisir billets Вибер�ть купюри

Modification du code secret Зм�на секретного коду

Effectuer un virement Переказaти грош�

Aujourd'hui Сьогодн�

Dans le futur В майбутньому

Communication Пов�домлення

Обидва типи автомат�в дозволяють
зд�йснювати не вс� операц�ї. Перел�к
можливих транзакц�й наведено над
кожним автоматом.

Ф�нансов� способи
Загальн� зауваження

В агентств� Belfius використовуються
одночасно два типи автомат�в: нов�
автомати з сенсорним екраном � стар�
автомати з класичною клав�атурою та
кнопками з бок�в екрана.

СЛОВНИК
ФІНАНСОВИХ

ТЕРМІНІВ

Окр�м транзакц�й, перел�чених у пункт� 3, у
автоматах SBB можна зд�йснювати так�
операц�ї:

зм�нити секретний код;

роздрукувати виписки за рахунками.
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