Штамп про отримання

Заповнювати латинськими літерами!

Номер справи служби з питань аліментного авансу

Stadt Chemnitz
Jugendamt
Sg Unterhaltsvorschuss
09106 Chemnitz

Примітки:
Поставте хрестик у відповідній клітинці
.
Якщо Ви не можете надати якісь із необхідних
відомостей, зазначте «невідомо».
Уважно прочитайте інформаційний листок і
пояснення щодо заповнення запиту!
Якщо у Вас виникли сумніви або запитання,
зверніться до служби з питань аліментного авансу.

Заява на отримання виплат відповідно до Закону про аліментний аванс (UVG)
Персональні дані збираються з метою обробки Вашого запиту. Ви зобов'язані надати ці дані відповідно до § 60 Першої книги
Соціального кодексу (SGB I). Незалежно від цього, згідно з § 1, п. 3 UVG Ви втрачаєте право на отримання допомоги відповідно
до UVG, якщо Ви відмовляєтеся надати інформацію, необхідну для виконання цього закону, або брати участь у встановленні
батьківства чи місцеперебування другого з батьків. Із огляду на це, Ваша співучасть відповідає Вашим власним інтересам.
Запит можна подати заднім числом, але
зворотня дія запиту складає не більше одного
місяця (з моменту надходження запиту), за
умови підтвердження зусиль, направлених на
спонукання іншого з батьків до сплати аліментів!

місяць, рік

Запит подається на період, що
починається з

1 Дані про дитину, на користь якої подається запит на отримання допомоги
(Додайте свідоцтво про народження чи походження або витяг із сімейної книги та надайте підтвердження зміни імені чи прізвища.)
Прізвище, прізвище при народженні (якщо відрізняється), ім'я
Дата народження

Місце народження

Громадянство

Адреса (вулиця, номер будинку, поштовий індекс, населений пункт)

Дитина проживає
зі своєю матір'ю
зі своїм батьком

з (дата)

з іншою особою (наприклад, опікуном або патронатною родиною)
у закладі, установі (наприклад, допомоги неповнолітнім або соціального забезпечення)
Ні

Дитина спілкується з другим із батьків:

Так: заповніть додатковий аркуш.

Право опіки
Право опіки над дитиною

має батько

має мати

Над дитиною встановлено
опіку в:
Адвокатові доручено ведення справи щодо:

мають обоє

Назва відомства у справах молоді, громадської організації тощо, номер справи (за наявності)

розлучення

регулювання питання про аліменти

Батьківство
Батьківство щодо дитини визнано або встановлено. (Додайте свідоцтво/рішення.)
Триває процедура встановлення батьківства.
Назва відомства у справах молоді, номер справи (за наявності)

Установлено співопікунство в:
Дитина вважається народженою у шлюбі.

Internet-Formular

Позов про оскарження батьківства
вже перебуває на розгляді в:

Чоловік не є батьком.

Чоловік є батьком.

Назва суду, номер справи (за наявності)

Батьківство встановити неможливо. (Додайте відповідну заяву або надайте дозвіл на її копіювання.)

Права на проживання для дітей-іноземців
(Додайте посвідку на проживання або довідку про право на проживання відповідно до міграційного законодавства.)
Дитина/

Той із батьків, із яким проживає дитина, має

дозвіл на постійне проживання

Мета дозволу на тимчасове

дозвіл на тимчасове проживання
довідку про право на проживання відповідно до міграційного законодавства
(лише для громадян країн-членів ЄЕЗ та Швейцарії, не для громадян ЄС)

Той із батьків, із яким проживає дитина, є сезонним працівником, співробітником-підрядником
або працівником, відрядженим до Німеччини на тимчасову роботу:

Так

Ні

2 Дані про того з батьків, із яким проживає дитина
Прізвище, прізвище при народженні (якщо відрізняється), ім'я
Телефон

Електронна пошта

Дата народження

Місце народження

Громадянство

Адреса (вулиця, номер будинку, поштовий індекс, населений пункт)

неодружений(-а)

(повторно) одружений(-а)

розлучений(-а)

удівець (удова)

перебуває в зареєстрованому
цивільному партнерстві

з (дата)

(Додайте рішення про розірвання
шлюбу/свідоцтво про смерть.)

з (дата)
з (дата)

постійно проживає окремо від подружжя
постійно проживає окремо від зареєстрованого(-ї)
Щомісячний чистий дохід (для дітей віком від 12 років) — додайте довідку про поточну заробітну плату.

Розряд оподаткування згідно з карткою
обчислення податку на заробітну плату

3 Дані про того з батьків, із яким дитина не проживає
Прізвище, прізвище при народженні (якщо відрізняється), ім'я
Телефон

Електронна пошта

Дата народження

Місце народження

Громадянство

Адреса (вулиця, номер будинку, поштовий індекс, населений пункт)

Професія

Роботодавець/компанія

Приблизний щомісячний дохід

працює в

євро

Адреса
Приблизний щомісячний дохід

Точна назва

євро

Самозайнятий(-а) як
Адреса

має медичне
страхування в

Назва організації медичного страхування

Отримує

з (дата)

допомогу у зв'язку
з безробіттям
допомогу у зв'язку
з безробіттям II

Адреса
Відповідальна організація, яка надає виплати, або страхова компанія

соціальну
допомогу
пенсію

володіє майном (земельною ділянкою, житловою
нерухомістю тощо)

Вид, приблизна вартість
Державний реєстраційний номер автотранспортного засобу

володіє автотранспортним засобом
BIC

IBAN

має рахунок

4 Інші спільні діти
Прізвище, прізвище при народженні
(якщо відрізняється), ім'я
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4.1

4.2

4.3

Дата
народження

Проживає з

Перебуває на утриманні
в

5 Виплати аліментів
Просимо заповнювати інформацію про аліменти з особливою ретельністю.
Авансові виплати аліментів — це виплати, які другий із батьків сплатив Вам наперед, щоб забезпечити подальше
утримання своєї дитини.
Допомога, подібна до аліментів, наприклад, оплата за дитячий садок, якщо вона виплачується дитині (без виплат
третім особам).
5.1 Чи отримує дитина регулярні виплати аліментів від того з батьків, з яким вона не проживає?
Сума

Ні

з (дата)

Так, щомісяця в розмірі:

євро

5.2 Чи здійснювались авансові платежі або розрахунки?
Коли (дата)

За період з/по

Сума

Так:

Ні

євро

5.3 Чи відмовилися Ви від аліментів?
Ні

Так → Додайте підтвердження.

5.4 Чи надавалася допомога, подібна до аліментів?
Ні

Так, а саме:
За період з/по

Вид допомоги, подібної до аліментів

Сума (євро)

6 Аліментне зобов'язання
Чи зобов'язаний той із батьків, із яким дитина не проживає, сплачувати аліменти згідно з рішенням суду, судовою
ухвалою, мировою судовою угодою або письмовим зобов'язанням (наприклад, свідоцтвом про аліментне зобов'язання,
особистою угодою)?
Ні

Так → Додайте відповідне підтвердження.

7 Виконання обов'язку щодо виплати аліментів (Додайте підтвердження.)
Чи доводилось Вам або законному представнику дитини
- нагадувати про сплату аліментів у письмовій формі?

Ні

Так,
а саме:

- уповноважувати в цій справі юрисконсульта/адвоката?

Ні

Так,
а саме:

Прізвище, ім'я
Юрисконсульт
Адвокат
Адреса (вулиця, номер будинку, поштовий індекс, населений пункт)

Дата

Дата

Телефон
Номер

- подавати позов про стягнення аліментів із другого з батьків?

Ні

Так,
а саме:

- встановлювати місцеперебування другого з батьків?

Ні

Так,
а саме:

- подавати заяву про порушення аліментного зобов'язання?

Ні

Так,
а саме:

- робити спроби отримати виплати аліментів від другого з батьків в інший спосіб?

Ні

Так,
а саме:

Дата

Дата

Дата

Спосіб, результат

Дата

8

Інші види допомоги

8.1 Допомога у зв'язку із сирітством, компенсаційні виплати у зв'язку зі смертю одного з батьків, вітчима чи мачухи
або зареєстрованого цивільного партнера (Додайте свідоцтво про смерть і, за наявності, — підтвердження суми допомоги.)
Чи отримує дитина пенсію у зв'язку із сирітством?

Сума за місяць

Назва органу

Ні, але подано заяву
до Так, від

Ні

Чи отримує дитина компенсаційні виплати?
Ні

євро
Сума

Дата

євро

у розмірі

Так, виплачено як компенсацію

Сума за місяць

Дата

євро

у розмірі

Так, виплачується як пенсія

8.2 Допомога на дитину, допомога від третіх осіб
На дитину виплачується

Так

Ні

Ні, але подано
заяву

- Допомога на дитину відповідно до Закону про податок на прибуток або Федерального
закону про допомогу багатодітним родинам

- Надбавка до заробітної плати на дитину за кордоном як частина заробітної плати для
працівників державної служби

- Надбавка до заробітної плати на дитину з обов'язкового страхування від нещасних
випадків або надбавка до пенсії на дитину з обов'язкового пенсійного страхування

- Допомога, подібна до допомоги на дитину, яка надається за межами території ФРН або
міждержавною чи наддержавною установою

- Допомога від третіх осіб (наприклад, утримання бабусею, дідусем або іншими особами)
Вид допомоги:

Сума

Дата

євро

у розмірі

Цю допомогу отримує з
той із батьків, із яким проживає дитина

той із батьків, із яким дитина не проживає

сама дитина

Прізвище, характеристика, адреса

інша особа:
8.3 Соціальна допомога, соціальні виплати
Чи отримує дитина допомогу для забезпечення засобами до існування від центру зайнятості/управління соціального
забезпечення? (Додайте підтвердження.)
Ні
Назва органу

Дата подання заяви

Назва органу, № спільноти із потреб

Дата поідтвердження

Ні, але подано заяву:
до Так, від:

9

Банківські реквізити (рахунок, на який буде переказано допомогу)

Власник(-ця) рахунку

Кредитна установа

IBAN

BIC

10 Заява особи, що подає заяву
Я підтверджую, що інформація, надана мною, є правильною та повною. Я зобов'язуюся негайно повідомляти службу з питань
аліментного авансу про будь-які зміни, що мають значення для отримання допомоги згідно з UVG. Мені відомо, що порушення
цього зобов'язання може спричинити притягнення до адміністративної відповідальності, а також може призвести до вимог
овернути надану відповідно до UVG допомогу. Умисне надання неправдивої інформації може призвести до кримінального
переслідування за шахрайство згідно з § 263 Кримінального кодексу (StGB).
Мені відомо, що неправомірно виплачену допомогу згідно з UVG необхідно повернути.
Зібрані дані можуть оброблятися та використовуватися відповідно до положень Десятої книги Соціального кодексу (SGB X) та
Загального регламенту про захист даних (GDPR).
Я даю згоду на обмін моїми даними з юрисконсультом, опікуном, піклувальником чи іншими надавачами соціальний виплат,
якщо це необхідно для виконання положень UVG.
Я взяв/взяла до відома інформаційний листок, який додається до заяви.

Місце, дата

Підпис особи, що подає заяву

