Заява на фінансову допомогу та пільги (SGB II) для одружених осіб або
осіб які перебувають у цивільному шлюбі та мають дитину або декілька
дітей
Важливо:
Подання та обробка заяви проводиться в
центральному офісі у м. Фрайбург, а не у філії.
Заповніть формуляри:





Основна заява;
Форма WEP – для кожного з партнерів та для кожної дитини з 15 років;
Форма KI – для кожної дитини до 14 років;
Форма ЕК – обов’язково заповнити для кожної особи, вік від 15 років, навіть якщо ви в
даний час не працюєте;

Будь ласка, зверніть увагу на інструкції по заповненню форм.
 Анкета особистих даних – заповнюється для кожної особи окремо.
Підтверджуючі документи
Для обробки Ваших заяв на фінансову допомогу та інші пільги згідно закону SGB II кожна
форма повинна бути повністю заповнена і підписана. Для цього необхідні всі підтверджуючі
документи:
 Копії документів, що підтверджують особу (закордонний паспорт, внутрішній
український паспорт, свідоцтво про народження дитини), копію реєстрації місця
проживання.
 Дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnisse) згідно параграфу 24 Закону про статус
перебування особи або тимчасовий дозвіл на перебування (Fiktionsbescheinigung);
 Номер банківського рахунку в Німеччині (якщо його нема, грошова допомага буде
оплачуватись через чек, за який буде стягнута комісія);
 Якщо ви орендуєте житло, додайте копію договору про оренду або документ про
розподіл на місце проживання від органів влади (die Einweisungsverfugung)
 Підтвердження будь яких доходів (наприклад, через трудовий договір, нарахування
заробітної плати, пенсійні довідки та довідки про фінансове забезпечення);
 Якщо у вас є заробіток, додайте чеки з банку про надходження заробітної платні або
квитанції від роботодавця;
 Будь ласка, повідомте назву медичної страхової компанії, в якій бажаєте
зареєструватись;
 Надайте актуальні чеки з вашого поточного банківського рахунку в Німеччині (die
Kontoauszuge).
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Важливо:
Для подачі документів терміново домовтесь про персональну зустріч (Termin) у центрі
зайнятості Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald. Для цього є такі варіанти:
Звернутись за телефоном: 0761/20269-400 (пн.-чт з 08:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00, в пт з
08:00 до 12:00) або за електронною адресою: jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.ukraine@jobcenter-ge.de
Ви можете надіслати свої документи заздалегідь поштою: Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald, Lehener Str.77, 79106 Freiburg) або на електронну адресу:
jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.ukraine@jobcenter-ge.de
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