ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ НА БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Муніципалітет якнайшвидше змінить форму виплати грошової допомоги на проживання з
готівкової на безготівкову. Для цього необхідно відкрити рахунок у нідерландському банку.
Як мені відкрити банківський рахунок у Нідерландах?
- Ви маєте бути повнолітнім.
- Ви маєте бути зареєстровані за адресою свого перебування у муніципальному відділі
цивільних справ.
- Ви повинні мати номер соціального страхування (BSN). Цей номер Ви отримали, коли
реєструвалися у відділі цивільних справ у мерії.
- Щоб користуватися мобільним або інтернет-банкінгом, Вам потрібен доступ до
смартфона або комп’ютера.
Які персональні дані та документи необхідно надати до банку (або подати онлайн) разом
із заявою?
- Нідерландський номер соціального страхування (BSN)
- Ім’я та прізвище
- Дата народження, місце та країна народження, стать
- Національність
- адреса (перебування), номер телефону та адреса електронної пошти
- Чинне посвідчення особи
До яких нідерландських банків я можу звернутися з приводу відкриття рахунку?
Для відкриття банківського рахунку необхідно особисто звернутись до відділення банку.
Rabobank, ING і SNS мають свої відділення в муніципалітеті Хейзен. Адреси відділень у Хейзені
шукайте на вебсайтах банків. Нижче приведено огляд банків Нідерландів.









ABN AMRO
Bitsafe
bunq
ING
Rabobank
RegioBank
SNS
Triodos Bank

Що робити, коли у мене буде рахунок в нідерландському банку?
- При наступній виплаті грошової допомоги в мерії візьміть із собою банківську картку. Вам
буде направлено запрошення від муніципалітету на отримання виплати.
- Муніципалітет зафіксує номер вашого нідерландського банківського рахунку.
- За першої можливості сума грошової допомоги на проживання буде перерахована на
ваш рахунок у нідерландському банку. До того часу виплата здійснюватиметься
готівкою.
- Відомості щодо грошової допомоги на проживання та способу виплати розміщені на
вебсайті муніципалітету Вашого перебування. www.huizen.nl/Oekraïne
Чи є у Вас питання щодо цього листа? Якщо так, будь ласка, задайте їх під час наступного
візиту до мерії з приводу отримання грошової допомоги. У цей час на місці буде присутній
перекладач.

