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Проєкт фінансується
Міністерством Економіки, Праці та 
Енергетики землі Бранденбург

Проєкт ініційовано

Загальна інформація Правова інформація підприємства

Безкоштовні SIM-карти від
O2 Teléfonica для біженців з України, 
які покинули країну внаслідок війни
-для користування WI-FI роутером-

Для здійснення дзвінків та користування 
інтернетом в Німеччині українські біженці 
отримають швидку підтримку. Для цього 
надається гуманітарна допомога від компанії 
Telefónica Deutschland з розповсюдження 
SIM-карт та WI-FI роутерів через мережі 
асоціації добровільної допомоги LIGA 
Berlin та LIGA Brandenburg. Проєкт 
ініційований та координується Агенцією 
Цифрової Трансформації землі Бранденбуг 
(Німеччина).

Цими SIM-картами передбачений щомісячний 
пакет послуг для користування інтернетом 
в Німеччині  (100 ГБ). Безкоштовний пакет 
послуг завершується автоматично через 6 
місяців після активації SIM-карти. (Зверніть 
увагу: цей спеціальний тариф відрізняється 
від даних зазначених на упаковці SIM-карти!). 
По завершенню шестимісячного пільгового 
періоду,  клієнт зможе використовувати SIM-
карту, сплачуючи актуальні тарифи О2.
До комплекту стартового пакету входить 
також безкоштовний WI-FI роутер. Для 
підключення роутера потрбіно спочатку 
активувати SIM-карту (див. відповідну 
інструкцію), та вставити її у роутер. 
Дані щодо цього спеціального тарифу, 
налаштування WI-FI роутера та безкоштовних 
дзвінків в Україну,  а також подальшу 
інформацію Ви знайдете за посиланням 
o2.de/goto/ukraine.
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Тепер оберіть з 
переліку документ для 
верифікації особи: 
• Внутрішній 
            паспорт / ID картка
• Закордонний паспорт 
• Інший документ

Якщо Ваші дані чітко відображаються, 
натисніть «Далі» („Weiter“), в іншому випадку 
повторіть спробу натиснувши «Зробити 
фотографію документу» („Datenseite 
aufnehmen“).

Для того, щоб пройти підтвердження особи 
без перешкод, спершу перевіримо Ваш 
інтернет-зв’язок. Натисніть «Пройти тест» 
(„Weiter zum Test“).

За кілька хвилин з Вами зв’яжеться наш 
співробітник. Він попросить Вас показати 
Ваші документи і звірити ще раз всі дані. 
Відео-підтвердження займе 2-3 хвилини. 
Після успішного завершення, Ви зможете 
користуватися всіма даними Вашого 
стартового пакету.

Щоб пройти підтвердження 
особи через відео-зв’язок 
виберіть Вашу країну 
походження Україна (Ukrai-
ne) та натисніть «Пуск» („Jetzt 
starten“).

 
Згідно з чинним законодавством Німеччини, 
кожен стартовий пакет підлягає реєстрації. У 
зв’язку з цим, потрібно пройти підтвердження 
особи через відео-зв’язок. Для цього зайдіть 
на веб-сторінку sim-aktivieren.o2online.de

Перевірте Ваші особисті дані. Натисніть 
«Замовити оплачений тариф» („Tarif kostenpflich-
tig bestellen“). Примітка: для Вас цей тариф не 
передбачає додаткових витрат.

Для проходження 
відео-підтвердження 
необов’язково 
завантажувати 
мобільний додаток 
IdentifyTrust. 
Натомість, 
натиснувши 
«Продовжити підтвердження у браузері» 
(“Identifizierung im Browser fortsetzen”), Ви 
зможете продовжити реєстрацію у браузері.

Зробіть, будь ласка, фотографію Вашого 
документу через Ваш браузер. Тримайте 
документ так, щоб він помістився у червону рамку. 
Переконайтеся, що Ваші дані чітко видно, а 
також зверніть увагу, щоб у кімнаті було хороше 
освітлення та не було відблисків на документі.

Введіть номер 
Вашої SIM-карти 
(Kartennummer)
та Ваш мобільний 
номер (Rufnummer) у 
вказані поля.

Після цього, Ви можете обрати тариф. Виберіть 
опцію «9ct.» та натисніть «Продовжити без 
варіантів» („Weiter ohne Option“). Для Вас буде 
втоматично згенеровано спеціальний тариф.

Придумайте та введіть Ваш особистий 
чотиризначний код (Kundenkennzahl) 
(послідовність цифр можете вибраті 
самостійно). З цим кодом Ви зможете пройти 
ідентифікацію особи, якщо телефонуватимете 
на гарячу лінію О2 у майбутньому.

Потім, натисніть «Далі без поповнення» 
(„Weiter ohne Aufladung“)

Наступним кроком, внесіть Ваші особисті 
дані. Зверніть увагу, що Вам потрібно ввести 
Ваші прізвище та ім’я латиницею, а також 
дату народження, як зазначено у Вашому 
документі. А також, вкажіть Вашу німецьку 
адресу, наприклад, адресу центру прихистку, 
в якому Ви перебуваєте. Також рекомендуємо 
вказати Вашу актуальну елекртронну пошту, 
куди, у випадку проблем з верифікацією Вам 
надійде повідомлення щодо продовження 
процесу реєстрації. 
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Після успішної перевірки зв’язку, можете 
розпочати підтвердження особи через 
відео-звязок. Для 
цього натисніть на 
«пуск» („Starten“).

Зверніть увагу: 
Якщо підтвердження проходитиме за 
допомоги посторонньої особи/перекладача, 
отримувачу стартового пакету необхідно 
буде відповісти самостійно хоча б на дане 
питання англійською мовою: «Do you want to 
legitimate your Prepaid SIM card?» (Чи хочете 
актикувати Вашу SIM-карту?). Відповідь: 
«Yes» («Так»).

Примітка: безкоштовна пропозиція 
передбачена для біженців, які покинули країну 
внаслідок війни.

https://sim-aktivieren.o2online.de

