
POKLON/KEŠ KARTICE ZA 
POTREBE VAŠEG DETETA

ПОДАРОЧНЫЕ/ДЕНЕЖНЫЕ 
КАРТЫ ДЛЯ НУЖД ДЕТЕЙ

ПОДАРУНКОВІ/ГРОШОВІ 
КАРТКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ДІТЕЙ

Molimo vas da čuvate svoju poklon/keš karticu na sigurnom mestu. Za bilo kakvu 
potencijalnu zloupotrebu, nestalu ili ukradenu poklon/keš karticu, možete pisati i na 
sledeći WhatsApp broj +381 63 637 122, po mogućnosti na engleskom. Ukoliko su 
vam potrebne dodatne informacije ili ako želite da pošaljete povratnu informaciju ili 

uložite prigovor možete koristiti isti broj.

Пожалуйста, храните ваше карту в надежном месте. В случае возможного 
злоупотребления, пропажи или кражи подарочной/денежной карты пожалуйста, 

пишите на следующий номер WhatsApp +381 63 637 122, желательно на 
английском языке. Если вам нужна дополнительная информация или если вы 
хотите оставить отзыв или подать жалобу, пожалуйста, свяжитесь по этому же 

номеру,  желательно на английском языке.

Будь ласка, зберігайте вашу подарункову/грошову картку в надійному місці. Про 
будь-яке потенційне зловживання, зникнення чи викрадення подарункової/грошо-

вої картки, будь ласка, напишіть на номер WhatsApp +381 63 637 122, бажано 
англійською мовою. Якщо вам потрібна додаткова інформація або якщо ви 
бажаєте надати відгук або подати скаргу, будь ласка, зв'яжіться за тим же 

номером,  бажано англійською мовою.

UNICEF u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i 
implementacionim partnerom Danskim savetom za izbeglice pruža novčanu 

pomoć deci i porodicama izbeglica i migranata u Srbiji.

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Комиссариатом по делам беженцев и 
миграции Республики Сербия и партнером-исполнителем Датским Советом 

по делам беженцев оказывает денежную помощь детям беженцев и 
мигрантов, и их семьям в Сербии.

ЮНІСЕФ у співпраці з Комісаріатом у справах біженців та міграції Республіки 
Сербія та партнером-виконавцем Данською Радою у справах біженців надає 

грошову допомогу дітям біженців і мігрантів та їхнім родинам у Сербії.



Poklon/keš kartice namenjene su porodicama sa decom iz populacije izbeglica, 
migranata i tražioca azila koje borave u centrima kojima upravlja Komesarijat 
za izbeglice i migracije Republike Srbije. Pre uručenja poklon/keš kartice 
porodice moraju boraviti u centru najmanje 14 dana od dana prve registracije u 
centru, i moraju biti prisutne u centru na dan distribucije istih.

Vrednost poklon/keš kartica koje će se distribuirati na mesečnoj osnovi je 3.500 
dinara po detetu. Možete koristiti poklon/keš karticu za plaćanje raznih potreba 
koje se odnose na razvoj vašeg deteta i na njegovo obrazovanje. Kartica je 
namenjena isključivo za ličnu upotrebu i ne sme se davati drugim osobama.

Подарочные/денежные карты предназначены для семей c детьми из числа 
беженцев, мигрантов и просителей убежища, которые проживают в 
центрах, находящихся под управлением Комиссариата по делам беженцев 
и миграции Республики Сербия. До дня вручения подарочной/денежной 
карты семьи должны проживать в центре беспрерывно не менее 14 дней со 
дня первой регистрации в центре, также семьи должны находиться в 
центре в день выдачи карт. 

Объем средств на одной подарочной/денежной карте составляет 3500 
динар на одного ребенка в месяц. Вы можете использовать подарочную/де-
нежную карту для оплаты различных потребностей, связанных с развитием 
и обучением вашего ребенка. Карта предназначена исключительно для 
личного использования и не может передаваться другим лицам.

Подарункові/грошові картки призначені для сімей з дітьми з числа біжен-
ців, мігрантів та осіб, що шукають притулку, які проживають у центрах під 
управлінням Комісаріату у справах біженців та міграції Республіки Сербія. 
До дня видачі подарункової/грошової картки сім’ї мають проживати в 
центрі безперервно щонайменше 14 днів з дня першої реєстрації у центрі, 
та мають бути присутні у центрі на день видачі карток. 

Об’єм коштів на одній подарунковій/грошовій картці становить 3500 
динарів на одну дитину на місяць. Ви можете використовувати подарунко-
ву/грошову картку для сплати різноманітних потреб, пов’язаних із розвит-
ком та освітою вашої дитини. Картка призначена виключно для особистого 
користування і не може бути передана іншим особам.

Poklon/keš kartica se ne može dopunjavati i može se koristiti za plaćanje u svim 
prodavnicama koje imaju uređaje za elektronsko plaćanje koji prihvataju Dina 

kartice. Kartica nije namenjena i ne može se koristiti na bankomatima i njome ne 
možete podizati gotovinu iz banke.

Poklon/keš kartice će biti aktivirane u roku od 24 sata od distribucije.

Molimo vas da pratite stanje na vašoj kartici. Stanje na Dina poklon/keš kartici 
možete proveriti pozivom Kontakt centra banke na +381 11 2020 292. U slučaju 
krađe ili gubitka poklon/keš kartice možete pozvati isti broj. Usluga je dostupna 

samo na srpskom jeziku.

Подарочная/денежная карта не пополняется, она может быть использована для 
оплаты во всех магазинах, где есть терминалы Point of Sale (POS), обслуживающие 

карты Dina Card. Данная карта не предназначена и не может быть использована в 
банкоматах (ATM), и вы не можете снять наличные в банке с помощью этой карты.

Подарочные/денежные карты будут активированны 
в течение 24 часов после выдачи.

Пожалуйста, следите за балансом на вашей карте. Проверить баланс своей 
подарочной/денежной карты Dina Сard вы можете по телефону контакт-центра 

банка +381 11 2020 292. В случае кражи или утери подарочной/денежной карты 
обратитесь в банк по тому-же номеру. Сервис доступен только на сербском языке.

Подарункова/грошова картка не підлягає поповненню, ви можете 
користуватися нею для оплати в усіх магазинах, що мають Point of Sale 

(POS) термінали які обслуговують картки Dina Card. Картка не призначена 
для використання в банкоматах (АТМ), і ви не можете зняти готівку 

в банку користуючись цією карткою.

Подарункову/грошову картку буде активовано протягом 24 годин після видачі.

Будь ласка, стежте за балансом на свої картці. Перевірити баланс подарунко-
вої/грошової картки Dina Card ви можете за телефоном контакт-центру банку 

+381 11 2020 292. У разі крадіжки або втрати подарункової/грошової картки 
зателефонуйте за цим же номером. Сервіс доступний лише сербською мовою.


