
Фонди сімейної допомоги  
підтримують вас до і після  

народження або усиновлення  
вашої дитини

Фонди сімейної допомоги виплачують сім’ям допомогу 
при народженні дитини або виплату на усиновлення 
(разова сума при народженні чи усиновленні дитини), 

а також сімейну допомогу (сума, що виплачується 
щомісяця).

Від повного 6-го місяця вагітності батьки можуть 
подати заявку на отримання грошової виплати.

Вибір фонду вільний.
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Arrow-Circle-Right www.famiwal.be

Arrow-Circle-Right www.kidslife.be

Arrow-Circle-Right www.infino.be Arrow-Circle-Right www.parentia.be

allocations familiales
FAMIWAL

У Валлонії працює 5 фондів  
сімейної допомоги
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Як обрати Фонд сімейної допомоги?
Необхідно просто зв’язатися з обраним вами  
Фондом електронною поштою, по телефону або  
через його веб-сайт.

Чим відрізняються Фонди сімейної допомоги?
Нічим ! Розміри сімейних надбавок регулюються декретом 
і є однаковими в усіх валлонських фондах.
Різними можуть бути лише зручність доступу та якість 
послуг, які надаються сім’ям.
Фонди не мають можливості самостійно надавати вам 
більше фінансової або натуральної допомоги.

Чи можу я змінити Фонд?
Так, і ця зміна є безкоштовною.
Ви повинні зв’язатися зі своїм новим Фондом, щоб він 
пояснив, що потрібно для цього зробити.

Як змінити Фонд? Це складно?
Ні. Вам необхідно подати заяву до вашого нового Фонду у 
письмовій формі або через онлайн-форму.

Якою є роль AVIQ (Агенції з якості життя) у 
сімейних допомогах?
AVIQ (Агенція з якості життя) є регулюючим органом для 
5 Фондів сімейної допомоги у Валлонії.
Її роль полягає у підтримці та перевірці роботи Фондів, 
які виплачують сімейну допомогу, а також у гарантії 
дотримання регламенту.
Її мета полягає у тому, щоб кожен отримав  
потрібну суму відповідно до його  
реальної ситуації.

УВАГА !
Фонди сімейної допомоги несуть відповідальність 
за виплату вам точної суми допомоги відповідно до 
вашої ситуації. З усіх питань, що стосуються сімейних 
допомог, звертайтеся безпосередньо до свого Фонду.
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Маєте запитання ?
AVIQ відповідає вам!

0800 16 061      numerogratuit@aviq.be
www.facebook.com/aviq.be      www.aviq.be

Маєте запитання до фондів сімейної допомоги?
mediationfamilles@aviq.be


