frutigenstrasse 4
ch-3600 thun
www.asyl-beo.ch

Заява на отримання допомоги із соціальної допомоги
1. Персональні дані
Дорослі

Дата народження

Прізвище:

Ім'я:

Прізвище:

Ім'я:

________________

Прізвище:

Ім'я:

_________________

Прізвище:

Ім'я:

_________________

Прізвище:

Ім'я:

_________________

Прізвище:

Ім'я:

_________________

________________

Діти:

Адреса:
Вул./№:

Індекс/місце:

Номер телефона:
E-Mail:
_____________________________________________
Банківський чи поштовий рахунок:
Найменування пошти/банку:

IBAN:

2. Житло
☐ Власна квартира (у ній проживають лише особи, вказані вище)
☐ Квартира/будинок з іншими людьми. Кількість осіб у домогосподарстві:
Прізвище господаря будинку:
Телефон господаря будинку:
Email господаря будинку:
Якщо є договір оренди або суборенди, надайте його копію.

3. Дохід
☐ Дохід від трудової діяльності
Інформація про роботодавця:

Сторінка 1 з 2

4. Додатковий або альтернативний дохід (для всіх осіб, які проживають у домогосподарстві)
☐ Добова допомога з безробіття
☐ Пенсія SUVA

Реєстрація, розрахунок, розпорядження

Розпорядження + розрахунок, видаткові касові ордери

☐Інші види пенсій
☐Додаткові послуги

Розпорядження + розрахунок, видаткові касові ордери
Розпорядження + розрахунок, видаткові касові ордери

☐Добова допомога з медичного страхування

Розпорядження + розрахунок

☐Добова допомога зі страхування від нещасних випадків
☐IV-допомога

Розпорядження + розрахунок

Розпорядження + розрахунок

☐Стіпендії/позики

Розпорядження + розрахунок

☐Допомога від родичів (напр., батьків)
☐Сімейна допомога (допомога на дітей та освіту)

5. Інші доходи / зобов'язання
☐ Дохід від подружньої підтримки / аліментів на дитину

Угода про підтримку + Угода про

розлучення/розлучення

☐ Зобов'язання по утриманню

Угода про підтримку + Угода про розлучення/розлучення

Нерухомість, включаючи володіння багатоквартирними будинками (у Швейцарії чи за кордоном)
Нерухомість вартістю шв.фр.
☐ так ☐ ні
6. Інше майно
☐ Автотранспортні засоби (рік випуску, марка, пробіг, ціна покупки)
☐ Цінні папери (облігації, акції)
☐ Готівка
☐ Предмети, що мають грошову цінність (наприклад, ювелірні вироби)
☐ Інше
Підтвердження і підпис
Справжнім я підтверджую, що повністю та правильно заповнив заяву на отримання соціальної
допомоги. Зокрема, я підтверджую, що повністю та правдиво задекларував усі банківські та
поштові рахунки, а також усі інші активи.
Я визнаю, що недостатня, неповна або помилкова інформація може призвести до штрафних
санкцій і будь-які помилково отримані допомоги повинні бути повернені.
___________________________________
Місце, дата

_______________________________________
Підпис (усі дорослі особи)
_______________________________________
Підпис

Азюль Бернер Оберланд, Фрутінгенштрассе 4, 3600 Тун, ukraine@asyl-beo.ch, +41 33 552 09 09 Сторінка 2 з 2

______________________

☐
☐



☐

Falls Mietvertrag oder Untermietvertrag besteht, Kopie abgeben.
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