FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROLONGATION DES DROITS
A L’ALLOCATION POUR DEMANDEUR D’ASILE
Vous êtes titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection
temporaire » et vous percevez l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) versée par l’OFII.
Pour continuer à bénéficier de l’ADA, vous devez impérativement adresser le présent formulaire et les pièces
justificatives demandées à la direction territoriale (DT) de l’OFII compétente sur le ressort de votre lieu de
résidence, par courriel de préférence à ukraine-ada-dijon@ofii.fr ou par voie postale OFII, Cité Dampierre 6, rue
Chancelier de l’Hospital 21000 Dijon.
Les coordonnées des DT sont accessibles sur le site de l’OFII : https://www.ofii.fr/beneficiaires-de-la-protectiontemporaire-prolongez-vos-droits-a-lADA/
1. Etat civil et coordonnées du porteur de la carte ADA (à remplir obligatoirement)
Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse en France
Téléphone
Courriel
2. Hébergement
Je déclare sur l’honneur (cocher la case correspondante) :
 Assumer personnellement tout ou partie du coût de mon hébergement ou de mon logement
 Etre hébergé ou logé à titre gratuit.
Je suis informé que le montant additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) n’est pas versé aux
personnes qui sont hébergées ou logées à titre gratuit (article D553-9 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile).
3. Ressources
Je déclare sur l’honneur (cocher la case correspondante) que moi et mon conjoint / concubin le cas échéant :
 N’avons aucune autre ressource que l’ADA
 Avons des ressources (salaires, pensions, ou autre) d’un montant mensuel net de :
euros
(montant net mensuel à préciser)
4. Liste des pièces à produire obligatoirement
-

Présent formulaire daté et signé
Copie de l’autorisation provisoire de séjour en cours de validité de tous les membres majeurs de la
famille
Copie des justificatifs de toutes les ressources perçues depuis l’arrivée en France le cas échéant

Je suis informé(e) qu’en application de l’article 441-6 du code pénal, est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende le fait d’établir une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir
ou de tenter d'obtenir une allocation indue.
Fait le

,à

Signature du demandeur

ФОРМА ЗАПИТУ НА ПРОДОВЖЕННЯ ПРАВ ЩОДО
ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ
У вас є дозвіл на тимчасове проживання із зазначенням «одержувач тимчасового захисту», і ви отримуєте
допомогу для шукачів притулку (ADA), яку виплачує OFII.
Щоб і надалі користуватися перевагами ADA, ви повинні обов'язково надіслати цю форму та необхідні
підтверджуючі документи до територіального відділу (DT) OFII, компетентного для юрисдикції вашого
місця проживання, бажано електронною поштою ukraine-ada-dijon@ofii.fr або звичайною поштою OFII,
Cité Dampierre 6, rue Chancelier de l’Hôpital 21000 Dijon.
Контактні дані DTs доступні на веб-сайті OFII: https://www.ofii.fr/beneficiaires-de-la-protection-temporaireprolongez-vos-droits-a-lADA/
5. Цивільний стан та контактні дані власника картки ADA (обов’язково для заповнення)
Ім’я

Прізвище

Дата народження
Адреса у Франції
Номер телефону
Електронна
адреса
6. Проживання
Я повідомляю наступне (відмітити відповідний квадрат) :
 Особисто беру на себе всю або частину вартості мого притулку або місця проживання
 Безкоштовне розміщення або проживання
Мене повідомили, що додаткова сума допомоги шукачеві притулку (ADA) не виплачується особам, які
проживають або розміщуються безкоштовно (стаття D553-9 Кодексу про в’їзд і перебування іноземців та
право на притулок).
7. Кошти
Я повідомляю наступне (відмітити відповідний квадрат), що я та мій співмешканець/партнер :
 Не маємо інших ресурсів, крім ADA
 Маємо інші кошти (зарплати, пенсії чи інші) у розмірі чистої місячної суми:
євро
(вказати місячну суму коштів після податків)
8. Перелік документів, які необхідно підготувати
-

Цю форму, з датою та підписом
Копію дійсної посвідки на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї
Копію підтверджуючих документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції,
якщо є

Мене повідомили, що згідно зі статтею 441-6 Кримінального кодексу, надання неправдивої або неповної
декларації з метою отримання чи спроби отримати неправомірну допомогу карається двома роками
позбавлення волі та штрафом у розмірі 30 000 євро.

Дата

,у

Підпис заявника

