Ankieta - zasiłek rodzinny Niemcy
WNIOSKODAWCA
STEUER–ID (numer identyfikacji podatkowej) __________________________________

PESEL |__| __| __| __| __| __| __|__| __|__| __|

DATA URODZENIA _ _ -_ _ -________

NAZWISKO i IMIĘ ___________________________________________________________________
NARODOWOŚĆ _____________________________________________________________________
STAN CYWILNY _____________________________________________________________________
DATA ŚLUBU

_ _ -_ _ -________ || PARTNERSTWO _ _ -_ _ -________

DATA ROZWODU _ _ -_ _ -________

TEL. KONTAKTOWY +48 _____________________________ +49 ____________________________
email adres

______________________________________@ ________________. ____________

OD KIEDY PRACUJESZ NA TERENIE NIEMIEC _ _ -_ _ -________
CZY I W JAKIEJ KASIE CHORYCH OPŁACANE SĄ SKŁADKI ___________________________________
NAZWA PRACODAWCY NIEMIECKIEGO ________________________________________________
ADRES PRACODAWCY _______________________________________________________________
Adres zamieszkania w PolsceL ulica, nr __________________________________________________
kod pocztowy ______________ miejscowość _________________________________
Adres zamieszkania w Niemczech, ulica, nr _____________________________________________
kod pocztowy ______________ miejscowość _________________________________
Podaj numer konta bankowego □ w Polsce

□ w Niemczech □ innym kraju______________________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
bic code banku ___________________________ Nazwa banku _____________________________________
Nazwisko właściciela konta bankowego _________________________________________________________

- 2 DANE PARTNERA WNIOSKODAWCY

STEUER–ID (numer identyfikacji podatkowej)

____________________________

PESEL |__| __| __| __| __| __| __|__| __|__| __|

DATA URODZENIA _ _ -_ _ -________

NAZWISKO i IMIĘ ŻONY/MĘŻĄ WNIOSKODAWCY __________________________________________
NAZWISKO PANIEŃSKIE /w przypadku kobiet/ ____________________________________________
ZATRUDNIENIE PARTNERA WNIOSKODAWCY,wybierz właściwe:
◊ pracuje od dnia ◊ _ _ - _ _ - _______ ◊ do dnia _ _ - _ _ - _______ ◊ do aktualnie
◊ wogóle nie pracuje
W przypadku zatrudnienia podaj dane pracodawcy:
Nazwa pracodawcy __________________________________________________________________
Pełny adres pracodawcy ______________________________________________________________
PODAJ DOCHÓD BRUTTO, wybierz właściwe:
◊ MIESIĘCZNY________

◊ ROCZNY________

◊ nie ma dochodu

CZY PARTNER POBIERA ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, wybierz właściwe:
◊ nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy, przejdź do następnego pytania
◊ tak, pobiera, dołącz kopię decyzji
◊ jest zarejestrowany bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dołącz decyzję
CZY JEST POBIERANY ZASIŁEK WYCHOWAWCZY/MACIERZYŃSKI
◊ nie, nie jest pobierany, przejdź do następnego pytania
◊ tak, jest pobierany, dołącz kopię decyzji
TEL. KONTAKTOWY żony/partnerki +48 ______________________+48 ________________________
email adres

______________________________________@ ________________ . ____________

- 3 -

DANE DZIECI
L.p.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Pesel numer

Steuer – ID / niemecki
nr identyfikacji
podatkowej/

1.

2.
3.
4.
5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nie sprzeciwiam się postanowieniom
poniższej ustawy. (D.U. z dnia 29 sierpnia 1997 r. nr. 133 poz. 883 Art. 1 § 2, Art. 3 § 2 pkt. 2 o
ochronie danych osobowych.
Podane przeze powyżej dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

______________________
miejscowość

_______________
data

_______________________________
podpis klienta

www.kancelariabean.com

