1. ЗАЯВА ПPO НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗГIДНО ЗАКОНУ ПРО НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ПРЕТЕНДУЮЧИМ НА ПОЛІТИЧНИЙ
ПРИТУЛОК (AsylbLG)
1.1 Будь ласка, точно та повністю заповніть поля, потрібне позначте хрестиком!
1.2 Запитані дані необхідні для обробки заяви. Відповідно до §§ 60 і далі Кодексу соціальних
законів SGB I Ви повинні вказати всі факти, необхідні для надання допомоги.

2. Особисті дані заявника:
2.1 Прізвище, ім'я:
2.2 Дата народження, місце народження:
2.3 Сімейний стан: a) неодружений/неодруженa b) одружений/одруженa c) вдівець/вдова d) у
розлученні e) живу окремо, починаючи з …
2.4 Домашня адреса, вулиця, Nº будинку/квapтири :
2.5 a) Громадянство:

b) Медичне страхування у:

2.6 a) Дата подання заяви про надання притулку:
b) Дата рішення про відхилення заяви про надання притулку
2.7 Рішення федерального відомства про визнання іноземного біженця шляхом поновлення
процесу надання притулку: ні так, рішення від , дата надходження
2.8 a) паспорт Nº:

b) Номер MID:

3. Члени сім'ї, які проживають у домогосподарстві:
3.1 a) прізвище; b) ім'я; c) дата народження:
4. Члени сім'ї, які мешкають поза домогосподарством:
4.1 a) прізвище: b) ім'я: c) дата народження: d) родинні стосунки з e) домашня адреса:
5. Економічний стан заявника за останні 12 місяців:
5.1 Фінансове становище (будь ласка, додайте підтверджуючі документи): нетто: у міс.
5.1.1 Дохід від найму чи самостійної діяльності:
5.1.2 Роботодавець (прізвище та адреса):
5.1.3 Інші доходи (напр., пенсія, допомога з безробіття тощо):
5.2 Якщо у пункті 5.1 неможливо вказати жодні дані, необхідно відповісти на такі питання:
5.2.1 Як покривалися витрати для існування (харчування, проживання тощо)?
5.2.2 Від кого Ви oтримували допомогу або хто утримував Вас (допомога в натуральній формі
чи грошова допомога)?
5.2.3 Прізвище/адреса:

5.2.4 Яка допомога:
5.3 Де Ви жили після того, як залишили виділене Вам місце проживання? Нас. пункт/адреса:
6. Φінансовий стан:
6.1 Грошова готівка:
6.2 Заощадження (додайте виписки про рух коштів на рахунку за останні три місяці!):
6.3 Інше майно ( автомобіль, прикраси):
6.4 __________________________________________________
7. Банківські реквізити (якщо є): a) IBAN: b) BIC: c) банківська установа:
8. Я зрозумів(лa) сенс питань у заяві на допомогу відповідно до Закону про надання
соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок (AsylbLG) і мені відомо,
що у разі навмиснo помилкових або неповних даних я можу зазнати кримінального
переслідування та зобов'язаний виплатити неправомipно отриману допомогу назад.
Мені відомо, що при отриманні мною роботи я повинен повідомити про це у відділ соціальної
допомоги районної адміністрації у м. Ансбах, не пізніше трьох днів з початку роботи.
Мені також відомо, що про всі зміни у моєму фінансовому та майновому становищі, а також
про всі зміни мого статусу я зобов'язаний негайно повідомляти відділ соціальної допомоги
районної адміністрації у м. Ансбах
9. Місце, дата та підпис a) індекс, нас. пункт дата b) підпис заявника допомога чи законного
представника
10. УВАГА: Обробка заяви можлива лише після підтвердження від адміністрації відповідної
комуни!!
Дані перевірено.
Відповідні документи – якщо вони відсутні додаток - були розглянуті.
Заявник/заявниця зареєстрований за вищевказаною адресою (з вищезазначеними членами
сім'ї) з ___________________________ був(ла) зареєстрований(а) до ________________ тільки
що зареєстровано в ___________________________________________________

Примітки органу реєстраційного обліку:
___________________________________________________________________
Місце, дата: друк, підпис за дорученням

