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QUAND ?
Chaque mois vous devez actualiser pour maintenir  votre 
inscription en vous aidant du calendrier actualisation.

COMMENT ?
•  Prioritairement : par internet via pole-emploi.fr, 

l’application mobile ou la borne unidialog
• Par téléphone au 3949

POURQUOI ?
  L’actualisation mensuelle permet :
• de savoir si vous êtes toujours en recherche d’emploi
• de déclarer les événements survenus au cours du mois écoulé 
susceptibles d’affecter votre situation et votre versement de 
l’allocation chômage (travail, maladie, formation)

  Si vous n’effectuez pas votre actualisation mensuelle, vous 
cessez automatiquement d’être inscrit et vous perdez le 
bénéfice de l’allocation chômage.

КОЛИ? 
Щоб зберегти реєстрацію, ви маєте поновлювати 
її щомісяця, використовуючи доданий календар 
поновлення. 

ЯК? 
•  Бажано робити це онлайн на вебсайті 

www.pole-emploi.fr за допомогою нашого 
мобільного застосунку або термінала Unidialog. 

• Або по телефону 3949. 

НАВІЩО? 
  Щомісячне поновлення необхідне для того, щоб: 
• дізнатися, чи ви досі шукаєте роботу;  
• зафіксувати будь-які події, що сталися протягом 
минулого місяця та які можуть вплинути на ситуацію 
й виплату допомоги з безробіття (робота, хвороба, 
навчання). 

  Якщо ви не виконаєте щомісячне поновлення, 
вашу реєстрацію буде автоматично скасовано й ви 
втратите допомогу з безробіття. 

Actualisation mensuelle
(Maintien de l’inscription)
Щомісячне поновлення 
реєстрації 
(Пролонгація реєстрації)



  Si vous travaillez, vous devez : 
• Prioritairement : Téléchargez vos documents (bulletins de 
salaire, attestations employeurs, ...) depuis votre espace 
personnel, rubrique « mes échanges avec Pôle emploi » ou 
l’application mobile. 
• Ou par défaut : Envoyez une copie de vos documents 
(bulletins de salaire, attestations employeurs, …) en 
indiquant votre numéro d’identifiant sur ce(s) document(s) :

Pour les régions : 
Nouvelle-Aquitaine (uniquement départements 16, 17, 19, 
23, 79, 86 et 87), Ile-de-France et  Auvergne-Rhône-Alpes

à Pôle emploi / TSA 61148 - 35902 Rennes cedex 9

Pour les régions : 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 
(uniquement départements 01, 38, 73 et 74), PACA et  Corse

à Pôle emploi / TSA 40003 - 33625 Bordeaux cedex 9

Pour les régions : 
Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, 
Centre-Val de Loire,  Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est

à Pôle emploi / TSA 17598 - 62072 Arras cedex 9

Lorsque votre titre de séjour n’est plus valide, vous cessez d’être 
inscrit comme demandeur d’emploi et vous devez présenter le 
renouvellement du titre dans votre agence (si possible avant chaque 
expiration).

  Якщо ви працюєте, то зобов’язані:  
• передусім завантажити свої документи (платіжні 
відомості щодо заробітної плати, довідки від 
роботодавців тощо) у свій обліковий запис (розділ 
«Обмін із Центром зайнятості») або через мобільний 
застосунок; 
• інакше ви маєте надіслати фотокопії своїх 
документів (платіжні відомості щодо заробітної 
плати, довідки від роботодавців тощо), указавши свій 
ідентифікаційний код на кожному документі:
Для регіонів: 
Нова Аквітанія (лише департаменти 16, 17, 19, 23, 
79, 86 і 87), Іль-де-Франс та Овернь – Рона – Альпи
у центр зайнятості / TSA 61148-35902 Ренн cedex 9

Для регіонів: 
Нова Аквітанія, Окситанія, Овернь – Рона – Альпи 
(лише департаменти 01, 38, 73 і 74), Прованс – 
Альпи – Лазурний Берег і Корсика
у центр зайнятості / TSA 40003 - 33625 Бордо cedex 9

Для регіонів: 
Бретань, Нормандія, О-де-Франс, Пеї-де-ла-Луар, 
Центр – Долина Луари, Бургундія – Франш-Конте і 
Гранд-Ест
у центр зайнятості / TSA 17598-62072 Аррас cedex 9

Коли строк дії вашого дозволу на тимчасове проживання мине, 
вашу реєстрацію як особи, що шукає роботу, буде скасовано, 
і ви будете зобов’язані поновити дозвіл після кожного такого 
закінчення строку в місцевому органі. Бажано робити це до того, 
як такий строк завершиться.

Pôle emploi - Direction de la communication 
Mise en page : ©  - Mai 2022


