Landratsamt Landkreis Leipzig
Ausländeramt
SG Asylbewerberleistungen
04550 Borna
Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Особисті обставини
прізвище

заявника

Eingangsstempel:

супутника життя,партнера у шлюбі

дівоче прізвище
ім'я
дата народження
місце народження/країна
стать
національність
релігія
мова
номер паспорта чи інших
документів
сімейний стан
поштовий індекс вулиця номер
будинку

дата в'їзду
cтатус проживання
іншi осіби, які ще живуть у домогосподарствi
1

2

3

4

5

6

7

8

прізвище
дівоче прізвище
ім'я
дата народження
національність
сімейний стан
ким являетесь в
домогосподарств
і

прізвище
дівоче прізвище
ім'я
дата народження
національність
сімейний стан
ким являетесь в
домогосподарств
і

Активи
заявника

чоловік/жінкa

□ збереження

□ збереження

/cупутник життя

iнші члени домогосподарства

□ збереження

IBAN: __________________________

IBAN: __________________________

IBAN: __________________________

BIC: __________________________

BIC: __________________________

BIC: __________________________

сума: ___________________ EUR

сума

сума: ___________________ EUR

: ___________________ EUR

□ інших активів у мене немає

□ інших активів у мене немає

□ інших активів у мене немає

готівка

готівка

готівка

______________________________ EUR

______________________________ EUR

______________________________ EUR

□ У мене є інші активи в

□ У мене є інші активи в

□ У мене є інші активи в

наступному вигляді
__________________

наступному вигляді

наступному вигляді
__________________

__________________

_______________________________

□ інших активів у мене немає

_______________________________

□ інших активів у мене немає

_______________________________

□ інших активів у мене немає

Поточний рахунок банку-заявника
отримувач
IBAN

банк
BIC

Інші коментарі

Інформація щодо правдивості даних та повідомленя про захист даних.
Я/ми чітко підтверджую/ємо, що мене/нас освідомили, щопро будь-яку зміну сімейного доходу та фінансових
обставин, тимчасову відсутність на місці, хворобу, перебування тощо членів домогосподарства та, перш за
все, тих, хто перерахований нижче я/ми повинні повідомити. Також маємо повідомити про прийняття будьякої роботи, включаючи випадкову роботу тощо. Перед початком роботи, але не пізніше ніж через 3 дні після
початку роботи, я також негайно повідомлю вас.
Якщо моя свівпраця з органами відсутня відповідно з параграфом 60ff. XII Соціального кодексy. Мене/нас
повідомили, і я/ми також підтверджую/ємо своїм підписом, що я/ми зрозумів/ли і отримав інформацію про
захист даних відповідно до основного положення про захист даних у додатку до цієї заявки, і я чітко
погоджуюся з цим поданням. Наш підпис у цій заявці стосується моїх вищезазначених домочадців та
неповнолітніх дітей

Підпис заявника опікуна
Місце, дата

Підпис отримувача
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Підпис чоловіка/жінки

