
Електронний дозвіл на перебування (eAT) 

Короткий огляд: 

 Введення заплановане на на 1 вересня 2011 р. 

 Замінить наліпку у паспорті 

 Єдина європейська форма дозволу на перебування для громадян третіх держав 

 Форма кредитної картки 

 У картку вбудований безконтактний чіп  

 Цифрове фото і відбитки пальців – захист від маніпуляцій, однозначна 

відповідність документа та власника  

 Електронне посвідчення особи для транзакцій в Інтернеті та автоматах 

 Можливість реалізації електронного підпису для цифрових документів, які мають 

юридичну силу 

Видання: 

Федеральне відомство у справах переселенців та біженців (BAMF) 

90343 Nürnberg  

Ел.пошта: eat@bamf.bund.de 

Види дозволу на перебування (наліпки в паспорті), що використовувалися раніше, 

картки тимчасового і постійного дозволу на проживання та запасний паспорт у паперовій 

формі будут з 1 вересня 2011 року замінені електронним дозволом на перебування (eAT) 

у формі кредитної картки. 

Усередині картки еАТ вбудований безконтактний чіп, на якому збережені біометричні 

дані (кольорове фото та два відбитки пальців), додаткові положення (умови) та особисті 

дані власника. Також чіп дає додаткові можливості електронного посвідчення особи та 

правомірного електронного підпису. 

Введення еАТ обов'язкове для всіх країн ЄС. Правовою основою для цього є Регламент 

(ЄС) № 1030/2002 та Регламент (ЄС) №380/2008. Основна ціль: уніфікувати види 

дозволів на перебування в Європейському Союзі та з-за допомогою біометричних даних 

встановити однозначну відповідність між документом та його власником, щоб запобігти 

маніпуляціям. Кожному громадянину третьої держави (зокрема немовлятам та дітям) 

видається окрема картка еАТ. 

УВАГА 

Видані раніше дозволи на перебування в закордонних паспортах та документах, що 

їх замінюють, зберігають свою дію до 30.04.2021 р. 

Захист даних 

Для захисту даних та каналів передачі застосовуються визнані на міжнародному рівні та 

надійні способи шифрування. Спеціальний сертифікат регулює права доступу до різних 

категорій особистих даних. Власники картки можуть бути впевнені в тому, що доступ до 

даних дозволяється тільки уповноваженим особам. 

Біометричні дані 
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Кольорова фотографія наноситься на картку та зберігається на чипі. Для всіх громадян 

третіх держав старше 6 років на чипі картки еАТ також зберігаються відбитки пальці. 

У зв'язку з цим необхідна особиста присутність при поданні заяви на отримання 

картки. 

Лише державні органи (наприклад, поліція, відділи по справах іноземців та органи 

реєстрації) мають право на зчитування кольорового фото та відбитків пальців. 

Додаткові положення (умови) 

Додаткові умови зберігаються на чипі та роздруковуються на окремому паперовому 

додатку до картки еАТ. 

На каркту наноситься напис «Див. ДОДАТОК». У разі зміни додаткових умов необхідно 

заново надрукувати додаток та змінити дані на чіпі. 

Лише державні органи мають право вимагати додаткові умови. 

Електронне посвідчення особи 

Комерційні та адміністративні організації (наприклад, банки та держустанови) у 

майбутньому зможуть пропонувати електронні послуги, які дозволяють 

використовувати картку еАТ в якості електронного посвідчення особи. Це полегшить 

процедуру реєстрації на сайтах в Інтернеті, заповнення формулярів та перевірку віку в 

Інтернеті чи в автоматах. 

Доступ до даних власника картки отримують тільки організації, які мають офіційні 

права. Крім того, для передачі своїх особистих даних власник картки повинен ввести 6-

значний РІN-код. 

При використанні картки як електронного посвідчення особи постачальник послуг не 

може зчитувати біометричні дані. 

Електронний підпис 

На електронному дозволі на перебування також можна зберегти сертифікат, який 

засвідчує справжність електронного підпису. Таким чином, власник картки еАТ за 

бажанням має можливість підписувати юридично дійсні цифрові документи.  

 


