Інформаційний лист, щодо подання заяви на отримання
базової допомоги по безробітності згідно з другою
книгою
соціального
кодексу
SGB
II
1. Яка заява потрібна?
•На кожну родину подається лише одна заява
До родини належать:
-Заявник
-Дружина або чоловік заявника
-Громадянська дружина або чоловік заявника
-Власні неодружені діти, віком до 25-ти років
Наступні особи мають подавати окрему заяву:
-Бабусі та дідусі
-Онуки
-Дядьки та тітки, племінниці та племінники
-Брати та сестри, якщо вони мешкають разом та без
батьків
-Інші родичі та /або свояки
-Власні діти, віком від 25-ти років, або одружені діти (також
дійсно для батьків, які не живуть разом)
2. Необхідні документи
• Головна заява (заповнена заявником, з адресою в
Німеччині)
• Банківський рахунок, вказанний в заяві (необхідно
відкрити банківський рахунок в Німеччині)
• Номер страхування в пенсійному фонді (якщо є) на
кожного члена родини, старшого за 15-ть років.
• Необхідно обрати компанію медичного страхування та
вказати ії назву в заяві на кожного члена родини
• Копії дозволу на перебування або тимчасового
перебування в Німеччині
• Довідка з паспортного столу міста, про реєстрацію міста
проживання на кожного члена родини (запросити в міській
громаді)
• Копія договору про оренду житла

• Банківський рахунок орендодавця, якщо Ви бажаєте
переказ коштів на житло, безпосередньо на рахунок
орендодавця
Всі документи мають бути заповнені латиницею!
3. Як надіслати заяву?
Повністю
заповнену заяву,
включно
додаткових
документів, необхідно своєчасно надіслати на поштову
адресу:
Jobcenter Landkreis Lichtenfels
Conrad-Wagner-Str. 2
96215 Lichtenfels
4. Зміни майнового стану та переїзд
Ви зобов´язані заздалегідь проінформувати Ваш
зайнятості та надання пільг, щодо наступних змін:

центр

• Отримання або бажання здобуття професійно-технічної
або вищої освіти, працевлаштування або бажання знайти
місто роботи
• Зміни майнового стану та /або прибуток
• Зміна банківського рахунку
• Ваш переїзд та вселення/виселення із квартири інших осіб
• Зміни розміру коштів на житло та комунальні послуги
Ваш переїзд має бути узгодженим з центром зайнятості та надання
пільг того міста, куди Ви переізджаєте. Для цього, Вам необхідно
надати докладну інформацію щодо коштів на житло та розмірів
квартири.
Додаткову інформацію Ви можете отримати тут:
www.arbeitsagentur.de
www.jobcenter-lichtenfels.de

