Dane i informacje do wniosku o zasiłek rodzinny z Niemiec
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………………………
2. Nr PESEL i NIP ………………………………………………………………..................................................
3. Miejsce urodzenia ………………………………………………………….
4. Nazwisko panieńskie ………………………………………………………
5. Adres zamieszkania w Polsce …………………………………………………………………………………..

6. Imię i nazwisko ( żony / męża) ……………………………………………………………………………….
7. Nr PESEL i NIP ……………………………………………………………….................................................
8. Miejsce urodzenia ………………………………………………………….
9. Nazwisko panieńskie ………………………………………………………
10. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………
W przypadku różnych adresów, proszę o podanie Państwa adresu zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………….
11.Imię i nazwisko oraz PESEL dziecka 1…………………………………………………………………………..
12.Imię i nazwisko oraz PESEL dziecka 2 …………………………………………………….................................
13.Imię i nazwisko oraz PESEL dziecka 3…………………………………………………………….......................
14.Imię i nazwisko oraz PESEL dziecka 4…………………………………………………………….......................

14. Data zawarcia związku małżeńskiego ………………………………………….
15. Proszę podać sposób wynajmowania mieszkania w Niemczech: 1) przez firmę

2) we własnym zakresie

Właściwe proszę podkreślić. Proszę dołączyć kopię umowy najmu – jeżeli Pan/Pani posiada.

16. Proszę podać nazwy firm ich adresy oraz okresy, w których Pan/Pani pracował(a) w Niemczech w latach
od 2012 do nadal. Proszę podać również miejsca zatrudnienia w Niemczech (miejscowości).
………………………………………………………………………………………………………...…………...
………………………………………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………...……………………………………………..
………...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Proszę podać ile godzin tygodniowo Pan pracuje (wg umowy o pracę) …………………
Jeżeli ukończył(a) Pan/Pani kontrakt, proszę podać datę ukończenia. ………………………………………………
17. Proszę załączyć niemieckie dokumenty (2012 - 2015), które Pan/Pani posiada, takie jak:
a) decyzje podatkowe ( wszystkie strony) – Bescheid für 2012 - 2015 über Einkommensteuer
b) karty/zaświadczenia podatkowe – Lohnsteuerbescheinigung 2012 -2015
c) zameldowania w Niemczech – Anmeldung / Abmeldung

Proszę odwrócić

18.Numer rachunku bankowego w walucie EUR, z nazwą i oddziałem banku oraz kod SWIFT:
PL…………………………………………………………………………………………………………….……
Nazwa banku ………………………………………………………………………………………………..
Odział banku (miejscowość): ………………………………………………………………………
SWIFT: ………………………………………………..

19. Czy w okresie, za który chcą Państwo wnioskować o rodzinne z Niemiec było pobierane rodzinne w Polsce
lub w Niemczech? TAK / NIE
Jeśli tak, to kto był wnioskodawcą (imię i nazwisko) ………………………………………………………………
Imię dziecka, na które było wypłacane rodzinne, kwota miesięczna i od kiedy (miesiąc, rok) oraz nazwa urzędu :
1 …………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………

20. Czy w okresie, za który chcą Państwo wnioskować o rodzinne z Niemiec był pobierany w Polsce zasiłek 500+
TAK/NIE
Jeśli TAK, to proszę podać od kiedy i na jakie dziecko:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

20. Czy za dany okres był wcześniej składany wniosek o rodzinne w Niemczech? TAK/NIE

21. Czy w danym okresie żona/ mąż była (był) zatrudniona(y)? ( Nazwa i adres zakładu pracy, okres zatrudnienia)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

22. Czy w danym okresie żona/mąż była (był) zarejestrowana(y) w urzędzie pracy? ( Nazwa urzędu pracy)
……………………..………………………………………………………………………………..………………

23. Czy żona/mąż pobierała (pobierał) z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli TAK, to w jakim okresie
(dokładne daty)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

24. Nr telefonu kontaktowego : …………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………
Podpis
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