
 

Інформаційний лист  
щодо подання заяви на отримання допомоги  

відповідно до SGB II (Соціальний кодекс - Книга II) 
 

1. Подання заяви 

• На кожну сім’ю подається тільки одна заява.  

До складу сім’ї входять:  

- заявник  

- дружина або чоловік заявника  

- цивільні партнер або партнерка заявника  

- діти віком до 25 років, які не одружені  

 

Наступні особи подають власну заяву: 

- бабусі, дідусі 

- онуки 

- дядьки, тітки, племінники 

- брати та сестри, якщо вони проживають разом без 

батьків  

- інші родичі та/або рідня по шлюбу 

- власні діти віком старше 25 років або одружені діти (це 

правило діє також для подружжя, в якому чоловік і 

дружина проживають окремо) 

 

2. Необхідні документи 

• основна заява (заповнює заявник – з адресою в 

Німеччині) 

• реквізити німецького банківського рахунку (необхідно 

відкрити рахунок в Німеччині) 

• номер пенсійного страхування на кожну особу віком 

старше 15 років (заявка на отримання подається в 

лікарняній касі) 

• підтвердження членства лікарняної каси на кожну особу 

віком старше 15 років (заявка на отримання подається в 

лікарняній касі) 

• копії посвідок на проживання для всіх осіб  

• довідки про реєстрацію місця проживання для всіх осіб 

(видаються органом реєстрації в місцевій адміністрації) 

• копія договору про оренду житла та банківський рахунок 

орендодавця  



 

• у разі потреби: свідоцтва про народження   

• у разі потреби: свідоцтво про шлюб  

 

 

3. Надсилання заяви 

• Заявні документи слід надіслати в найповнішому обсязі 

та якомога швидше на наступну адресу: 

 

Jobcenter Bayreuth Land 

Casselmannstraße 6 

95444 Bayreuth 

 

 

4. Зміна даних  / переїзд 

 

Про наступні зміни Ви маєте повідомляти: 

 

Повідомляйте Вашому центру зайнятості, наприклад, якщо   

• Ви плануєте розпочати професійне навчання, навчання у 

закладі вищої освіти або трудову діяльність  

• змінився розмір Вашої заробітної плати або інших доходів  

• змінився Ваш банківський рахунок  

• Ви плануєте переїзд або до Вас/від Вас хтось переїжджає  

• змінились Ваші витрати на житло   

 

 

 

 

 

 

Більш детальну інформацію Ви знайдете за адресою: www.jobcenter-

bayreuth-land.de 

http://www.jobcenter-bayreuth-land.de/
http://www.jobcenter-bayreuth-land.de/

