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CAS.SA. COLF  (КАСА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ) 
ДОДАТОК ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ 

 
 

Внаслідок збройного конфлікту між Росією та Україною та великої кількості біженців, які прибувають на 
території Італії, CAS.SA.COLF розробила це положення, щоб надати зареєстрованим працівникам грошову 
допомогу при возз’єднанні сім’ї. 
   
СТАТТЯ 1 (ПІЛЬГИ) 
CAS.SA.COLF відшкодовує одноразово до 300,00 (триста / 00) євро зареєстрованим працівникам, які приймають 
родичів до третього ступеня спорідненості за місцем приписки або проживання, які переселяються з України 
внаслідок вищезгаданого збройного конфлікту. 
Кошти будуть надані працівникам, які подадуть заяву на відшкодовування витрат, понесених на купівлю 
харчових продуктів, ліків, одягу чи шкільного приладдя. 
Сума до сплати залежить від кількості родичів, які приймаються і видається тільки один раз. 
Послуга набирає чинності з 24 лютого 2022 року, а запити можна подавати з 1 травня 2022 року. 
 
СТАТТЯ 2 (БЛАНКИ - ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ) 
Для запиту працівник повинен заповнити відповідний бланк (Форма Послуг Україна, додаток A-B-C), який  
додається до цього положення і має бути повністю заповнений належним чином  та підписаний працівником. 
До бланку також необхідно додати наступну документацію: 
- копія документа, що посвідчує особу працівника-заявника; 
- копія паспорта гостей або копія посвідчення особи, виданого територіальним консульством України; 
- копія виду на проживання для тимчасового захисту, виданого компетентними органами поліції. У разі  не 
наявності вищесказаного документу необхідно долучити квитанцію про вид на проживання для тимчасового 
захисту; 
- копія квитанції про сплату внесків INPS / Cassa COLF за 2 квартали до моменту запиту (платежі PagoPA); 
- копія документації, що засвідчує придбання матеріалів/товарів, зазначених у ст. 1 

 
СТАТТЯ 3 (ВНЕСКИ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ПІЛЬГ) 
CAS.SA.COLF, для полегшення доступу до пільг, за правилами положення, вимагає сплати внесків CAS.SA. 
COLF за 2 квартали, що передують кварталу, на який подається запит, сума яких не повинна бути менше € 8.00. 
Для всіх інших критеріїв, що стосуються регулярності внесків, будуть прийняті чинні правила положення. 
 
СТАТТЯ 4 (ЗАПИТ НА ПІЛЬГИ) 
Працівники, зареєстровані в CAS.SA.COLF, щоб отримати послуги, повинні подати заявку за адресою 
електронної пошти: praticheucraina@cassacolf.it  Для отримання будь-якої інформації вони можуть 
скористатися гарячою лінією 800 1000 26 
 
 
СТАТТЯ 5 (ВИПЛАТА ПІЛЬГ) 
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Надання пільг у грошовій формі буде відбуватися тільки виключно шляхом зарахування (банківського переказу) 
на банківську, поштову або поповнювальну картку на ім’я заявника. 
 
СТАТТЯ 6 (СТРОК ДІЇ ПОЛОЖЕННЯ - ВТРАТА ПРАВА НА ПІЛЬГИ) 
За винятком будь-якого продовження термінів, заявки на отримання пільг мають бути подані не пізніше 30 квітня 
2023 року. 
Послуга, зазначена у статті 1, буде оплачуватися за понесені витрати, починаючи з 24.02.2022. 
 
СТАТТЯ 7 (РЕСУРСИ) 
CAS.SA.COLF, надає пільги, передбачені цим додатком до положення, в межах виділених ресурсів, які не 
перевищують 1 000 000,00 євро (один мільйон / 00). 
 
СТАТТЯ 8 (КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ) 
Обробка персональних даних, що стосуються вищезазначених послуг, буде на відповідальності  постачальника 
цих послуг. 
 
СТАТТЯ 9 (НАБУТТЯ В СИЛУ) 
Цей додаток до Положення набирає чинності з 12 квітня 2022 року. 
  
 


