Гроші у Франції:
що потрібно знати

Відкрити банківський
рахунок у Франції

У Франції для всіх фінансових операцій
необхідно мати банківський рахунок. Щоб
допомогти вам у цьому процесі, ось деяка
інформація про відкриття рахунку.
1. Відкрити банківський рахунок
1 ∕ Призначте зустріч з агентством. Переконайтеся, що вам
розуміють і що ви розумієте, якщо необхідно, попросіть
когось, хто говорить французькою, супроводжувати вас.
2 ∕ Для цього прийому необхідно мати при собі такі
документи:
Супровідні особисті документи :
Офіційний документ, що посвідчує особу (пріоритетним є
паспорт або інший документ, що посвідчує
Отримання заяви про дозвіл на проживання або прохання про
надання притулку
Тимчасовий вид на проживання (APS)

3

Підтвердження адреси :
Якщо ви перебуваєте в автономному житлі : квитанція про
орендну плату, оренду або рахунок постачальника енергоносіїв
менше 3 місяців
Якщо вас розміщує структура підтримки: сертифікат від хоста
Якщо ви проживаєте з особою або з сім’єю : документ, що
підтверджує адресу та документ, що посвідчує особу господаря
Після закінчення зустрічі або пізніше
зазвичай через кілька днів ви отримаєте відповідь на ваш запит
на відкриття рахунку.

3 / Увага, банк може відмовити у відкритті рахунку, нічого
кардинального, ось порядок дій у такому випадку :
Якщо банк відмовляється відкривати рахунок : Ви можете
скористатися правом на рахунок
Попросіть його надати вам довідку про відмову у відкритті
рахунку
Запишіться на прийом в Банк Франції (Banque de France) з цим
сертифікатом, а також документом, що підтверджує вашу особу з
вашою адресою
Банк Франції (Banque de France) протягом 48 годин визначить
банк, який відкриє вам рахунок.
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2. Банківський рахунок і платіжний засіб
1 / Відкриття банківського рахунку
У день відкриття рахунку радник банку надасть вам :
“Угода облікового запису”, яка пояснює правила роботи вашого
облікового запису
IBAN : “сезам” для всіх переказів або прямих дебетів
Ваші дані для входу до вашої банківської програми

2 / Кредитна картка
Приблизно через десять днів ви отримаєте свою банківську картку та
конфіденційний код. Не бійтеся, 2 листи надсилаються окремо. Ваша
картка працює у всіх банкоматах і в усіх торгових точках у Франції
та за кордоном. Оплата неможлива, якщо у вас немає забезпечення
(тобто гроші, наявні на вашому рахунку).
Ваш банківський радник зможе дати вам усі корисні поради : не
соромтеся задавати йому запитання !
Зняття коштів в банкоматах обмежено, але при необхідності ви
можете зняти більшу суму в касі вашого банку. Цей процес іноді
вимагає часу. Однак майте на увазі, що у Франції більшість поточних
витрат оплачується кредитною карткою.

Ось, як працює
банківський рахунок
Ви отримаєте щомісячну виписку з
рахунку : ви повинні зберігати цей
документ протягом 5 років після того,
як переконаєтеся, що він не містить
помилок.
Банк має право запитати вас про
походження коштів при внесенні готівки,
особливо на будь-яку велику суму.
Грошові перекази за кордон можуть бути
платними : дізнайтеся про різні комісії та
можливі комісії !

ВІДКРИТИ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК У ФРАНЦІЇ
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3. Хороші рефлекси Фінанси та Педагогіка :
1/ Ведення банківського рахунку :
Регулярно перевіряйте залишок на своєму рахунку через додаток
або за допомогою банківської картки, вибравши функцію “залишок
рахунку” в банкоматі банку.
-Щоб дізнатися, як довго зберігатимуться ваші документи, завантажте
наш інформаційний лист “Сімейні документи” на нашому веб-сайті
www.finances-pedagogie.fr
Переконайтеся, що рахунок завжди достатньо забезпечений, щоб не
було банківських інцидентів.
Для грошових переказів за кордон, перекази в межах єврозони
безкоштовні, якщо ви робите їх самостійно зі свого додатка
У будь-якому випадку, не соромтеся звернутися за порадою до свого
агентства. Всю інформацію для щоденного відкриття та ведення
банківського рахунку можна знайти на нашому веб-сайті www.
finances-pedagogie.fr, інформаційний лист
“Відносини банк-клієнт”

2 / Кредитна картка :
Деякі додаткові поради
Якщо ви знімаєте кошти в банкоматі, відмінному від банкомату
вашого банку, з вас може стягуватися комісія. Зверніться до свого
агентства.
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Безконтактна оплата дозволяє оплачувати у продавців без
введення коду до ліміту 50 євро за покупку
У разі втрати або крадіжки вашої банківської картки ви можете
заблокувати або скасувати її через банківський додаток або
безпосередньо у відділенні. На будь-якому дистриб’юторі ви
знайдете номер телефону, на який можна заперечити.
Корисно знати : ви можете використовувати свою українську
банківську картку у Франції, якщо вона є міжнародною, в межах
правил, встановлених вашим українським банком
Всю інформацію про платіжні засоби шукайте на нашому сайті
www.finances-pedagogie.fr,
інформаційний лист “Засоби платежу”.

3 / Безпека, правильні рефлекси :
Never respond to any requests (by text, email, phone calls, etc.)
Ніколи не відповідайте на запити (СМС, ЕЛЕКТРОННІ ПОШТИ,
ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ тощо) із запитом на ваші ідентифікатори та/
або коди доступу.
Ніколи не повідомляйте конфіденційний код вашої банківської
картки під час дистанційної покупки
Будьте обережні, якщо ви хочете відправити або отримати
гроші через канал, відмінний від банку (перекази через
спеціалізованих операторів): деякі надто привабливі пропозиції
(дуже короткі терміни, відсутність комісій тощо) можуть бути
шахрайськими. У разі сумнівів скористайтеся порадою, особливо
у свого банківського радника.
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Коли ви приїжджаєте до Франції, як ви
організовуєте своє повсякденне життя ?

Яка валюта у Франції?
Валюта у Франції – Євро.
Сьогодні на 10 євро потрібно 320 гривень.
Є банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро і монети
номіналом 2 і 1 євро 50, 20, 10, 5, 2 та 1 цент.
Банкноти однакові по всій єврозоні.

Які перші витрати ?
У своїх щоденних потребах плануйте витрати на житло, як :

Вода, 12 євро/місяць
з особи

Опалення, близько
82 євро/місяць для
маленької квартири

і електроенергія від 50 до 150 євро / місяць
залежно від поверхні вашого житла (студія
або T4/T5), а також від якості енергії будівлі.

КОЛИ ВИ ПРИЇЖДЖАЄТЕ ДО ФРАНЦІЇ, ЯК ВИ ОРГАНІЗОВУЄТЕ СВОЄ ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ?
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В середньому на одяг (одяг і взуття) на одну людину йде
60 євро/місяць.
Періоди розпродажів, з червня по липень літній розпродаж, та
з січня по лютий зимній розпродаж, дозволять вам купувати зі
знижками від 20 до 50% у французьких магазинах.
На їжу французи витрачають в середньому 300 євро на місяць, а
на людину – 117 євро на фрукти та овочі. Це може бути більше,
якщо ви купуєте органічні продукти, і менше, якщо готуєте
вдома.

Ціна (неорганічного) м’яса коливається від 3 євро/кг (свиня) до
11 євро/кг (яловичина). Курка коштує близько 6 євро.
Будьте обережні, якщо м’ясо органічне,
ціни можуть бути вищими.

3 €/кг

11 €/кг

6€

Щоб полегшити управління вашим бюджетом і своїми
витратами, ви можете завантажити 2 програми : Драйвер
бюджету (Pilote Budget) Драйвер Витрат (Pilote Dépenses).

КОЛИ ВИ ПРИЇЖДЖАЄТЕ ДО ФРАНЦІЇ, ЯК ВИ ОРГАНІЗОВУЄТЕ СВОЄ ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ?
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Коли ви приїжджаєте до Франції,
як ви організовуєте себе з коштами?

Які можливі Ресурси ?
ADA, Допомога для Шукача Притулку: на Додаток, до Дозволу
на Тимчасове Проживання, тимчасового захисту, наданого
Українцям, ви можете скористатися ДШП(ADA). Ця допомога
розраховується відповідно до складу сім’ї.
Переведено на картку, яка дозволяє здійснювати платежі,
становить 6,80 євро на день для 1 особи.
Якщо ви знайдете роботу, ви отримаєте мінімальну чисту
зарплату, розраховану на основі SMIC (мінімальна Зарплата
у Франції). За 1 місяць повної роботи (35 годин на тиждень у
Франції) ваша чиста зарплата становитиме близько 1269 євро,
або 8,58 євро за годину нетто МЗ (SMIC) регулярно оновлюється,
тому ця цифра є лише орієнтовною).

Сімейна Допомога

Залежно від вашої сімейної ситуації, ви також можете запитати
додаткові ресурси в Фонду Сімейної Допомоги, (CAF, Caisse
d’Allocations Familiales), де будуть визначені умови доступу.

КОЛИ ВИ ПРИЇЖДЖАЄТЕ ДО ФРАНЦІЇ, ЯК ВИ ОРГАНІЗОВУЄТЕ СЕБЕ З КОШТАМИ?
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Які основні Витрати?
Вартість мобільного тарифного плану у Франції становить
близько 20 євро на місяць, що наразі дозволяє безлімітний
зв’язок, необмежену кількість СМС і використання даних, що в
значній мірі достатньо для перегляду веб-сторінок і звичайних
програм.
Слід зазначити, що на тимчасовій та винятковій основі наразі
французькі оператори пропонують зв’язок з України або в
Україну без додаткової оплати.
Для отримання додаткової інформації ми запрошуємо вас
відвідати магазини операторів або зв’язатися з асоціацією
Емаус Конект (Emmaüs Connect) www.emmaus-connect.org/noustrouver/
У Франції школа є обов’язковою для дітей віком від 3 до 16 років.
У державних школах навчання безкоштовне.

Для дітей від 0 до 3 років можна скористатися дитячим садком
або ясла. Для отримання додаткової інформації вам слід
звернутися до Фонду сімейного забезпечення CAF (Caisse
d’Allocation Familiale).
Щодо подорожі поїздом, ви можете запитати у Французька
Національна Залізнична Компанія (SNCF Société Nationale
des Chemin de Fer Français), (OUIGO) або інших транспортних
операторів.
Тимчасово там також українські біженці можуть отримати
безкоштовні квитки на потяг від ФНЗК (SNCF).

З питань міського транспорту звертайтеся до служб ратуші.

КОЛИ ВИ ПРИЇЖДЖАЄТЕ ДО ФРАНЦІЇ, ЯК ВИ ОРГАНІЗОВУЄТЕ СЕБЕ З КОШТАМИ?
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Щодо здоров’я, важливо зв’язатися з медичним страхуванням,
щоб отримати тимчасовий номер соціального страхування
до отриманого номера. Ваш номер соціального страхування
(попередній та остаточний) дозволить вам отримати вигоду
від відшкодування певних видів лікування та отримання ліків в
аптеках, які були призначені вам.
Знайте, що у ваших процедурах догляду важливо наблизитися до
лікаря загальної практики під назвою “місто”, ви можете знайти
його на платформі (tdoctolib.fr).
Аптеки також є важливим контактним пунктом і консультацією.
У разі невідкладної допомоги ви можете звернутися до
найближчої лікарні з паспортом або іншим документом, що
посвідчує особу.
www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/
refugie-ukrainien
Страхування : обов’язково застрахувати ваше житло та
автомобіль. Якщо ви проживаєте безкоштовно, страхування
цивільної відповідальності є обов’язковим, передбачає від 30 до
50 євро на рік.
Щоб полегшити управління вашим бюджетом і своїми
витратами, ви можете завантажити 2 програми: Драйвер
бюджету (Pilote Budget) Драйвер Витрат (Pilote Dépenses)
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