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Загальна інформація про Дебетову карту SimpledCard 

Муніципалітет перераховує допомогу на проживання на картку SimpledCard. 

 Передплачена картка SimpledCard є дебетовою карткою.
 Дебетова карта діє скрізь у Нідерландах.  
 Ви можете розплачуватись нею у будь-якому платіжному терміналі та знімати готівку у 

будь-якому банкоматі. 
 Ви можете розплачуватися SimpledCard, поки на карті є достатньо коштів. 
 У вас не може бути негативного балансу на карті. 
 Ви можете знімати гроші у будь-якому банкоматі, до €250 на день. 
 Ви не можете вносити (або внести) гроші на свою SimpledCard. 
 Оновити дебетову карту може лише муніципалітет, у якому ви отримуєте допомогу на 

проживання. 

Баланс 
На SimpledCard неможливо переглянути баланс. Тому ви маєте самі вести облік своїх витрат. 

Захист PIN-коду 
Дуже важливо пам'ятати свій PIN-код! Ви хочете записати свій PIN-код? Тоді не пишіть PIN на 
банківській картці або документах, пов'язаних з банківською карткою. Викиньте лист, який ви 
отримали разом із банківською карткою, що містить PIN-код. Тоді інформація не потрапить до 
когось іншого. У разі крадіжки, якщо ваша карта та PIN-код виявляться у когось іншого, вам не буде 
відшкодовано втрату грошей. 

Проблеми? 
Якщо ваша дебетова карта втрачена, пошкоджена, заблокована або ви забули PIN-код, будь ласка, 
зателефонуйте за номером (0519) 29 88 88 (варіант 1) або напишіть за адресою 
kccsociaaldomein@noardeast-fryslân.nl.

Голландський банківський рахунок 
Ви можете використовувати цю SimpledCard лише для прямих платежів. Для інших банківських 
операцій потрібний голландський банківський рахунок! Якщо у вас є рахунок у голландському 
банку, необхідно переключитися. Зателефонуйте (0519) 29 88 88 (варіант 1) або напишіть за 
адресою kccsociaaldomein@noardeast-fryslân.nl щоб записатися на прийом. 

Інформацію про відкриття банківського рахунку можна знайти на сайті: https://www.noardeast-
fryslan.nl/leefgeld-voor-vluchtelingen-uit-oekraine 

Повернення SimpledCard 
Поверніть свою SimpledCard, якщо відбулася одна з наступних подій: 

 У вас є рахунок у голландському банку 

 Ви переїжджаєте до іншого муніципалітету чи країни.  

Зателефонуйте (0519) 29 88 88 (варіант 1) або напишіть за адресою kccsociaaldomein@noardeast-
fryslân.nl щоб записатися на прийом. 

Зверніть увагу!  Баланс, що залишився, не може бути переведений вам. Радимо вам витратити 
гроші в магазині або зняти залишок у банкоматі перед поверненням картки. 


