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Ваша заява на отримання базових посібників із соціального забезпечення для осіб, які 
шукають роботу 

 
  
Шанові пані та панове, 
 
щоб мати можливість перевірити ваше право на пільги згідно з Кодексом соціального  
страхування II, мені потрібні від вас наступні документи з вашим підписом: 
 

- Копія вашого документа, що посвідчує особу, ваших дітей, ваших партнерів 
(якщо є), які також перебувають у Німеччині 

- Додаток Anlage HA з інформацією за №№ 1-5, 8, 10, 11 та підписом (заява для 
Вас та Вашої родини) 

- Додаток Anlage KI, зокрема № 1 та 2 та підпис (додатково для кожного з ваших 
дітей віком до 15 років) 

- Додаток Anlage WEP, зокрема № 1 і 2 та підпис (для кожного члена вашої 
родини старше 15 років) 

- Додаток Anlage EK (якщо Ви працюєте) 
 

З цими документами ми вже можемо розрахувати посібник на продукти харчування 
тощо. 
Нарешті, ми можемо обробити вашу заявку, лише якщо ви також подали свій Fiktions-
bescheinigung (дозвіл на тимчасове проживання). Будь ласка, не забудьте 
надіслати його нам одразу після отримання. 
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Отримуєте ви зараз пільги для шукачів притулку? Вони продовжуватимуть 
виплачуватися, поки ви не отримаєте Fiktionsbescheinigung. 
 
Щоб мати можливість включити ваші витрати на житло в розрахунок допомоги, нам 
обов’язково потрібно: 

- Додаток Anlage KDU (для ваших витрат на проживання, якщо у вас є якісь 
витрати) з доказами (копія договору оренди або повідомлення про оцінку 
вартості житла) 

Ви можете надіслати нам ці документи пізніше: 
- Копія вашої картки медичного страхування (Krankenkassenkarte in Kopie) 
- Копія підтвердження прибуття (Kopie Ankunftsnachweis) 
- Для дітей шкільна довідка (Schulbescheinigung Ihrer Kinder) 
- Анкета M&I  
- Дані облікового запису під час відкриття рахунку (Kontoverbindung) 

 
Будь ласка, повідомте нам негайно, якщо ви збираєтеся покинути країну чи 
переїхати. 
 
 
Якщо ви не розумієте або не можете відповісти на запитання у додатках, залиште  
їх незаповненими. 
 
Ви також можете надіслати свої документи електронною поштою: 
Jobcenter-Kreis-Segeberg.Standort-Kaltenkirchen@jobcenter-ge.de 
Jobcenter-Kreis-Segeberg.Standort-Bad-Segeberg@jobcenter-ge.de 
Jobcenter-Kreis-Segeberg.Standort-Norderstedt@jobcenter-ge.de.  
 
Якщо ви хочете надіслати документи електронною поштою, переконайтеся, що ви 
надсилаєте їх лише у форматі PDF. Для зображень зверніть увагу на якість 
(яскравість, орієнтація зображення). 
 
Ми прагнемо якомога швидше надати прожиткові виплати. Зрозумійте, що ми маємо 
враховувати правову ситуацію та вказівки наших спонсорів (Федеральне агентство 
зайнятості та район Зегеберг). Якщо ви не можете подати запитані документи на даний 
момент або можете це зробити лише частково, негайно повідомте нас. Ми зв’яжемося з 
вами одразу після вашої відповіді. 
 
 
Зверніть увагу: 
Кожен, хто подає заяву або отримує соціальну допомогу, повинен повідомити всі 
факти, що мають відношення до допомоги, і повинен негайно повідомити про зміни 
обставин (§ 60 Перша книга Соціального кодексу - SGB I). Якщо ви не відреагували або 
не надали необхідні документи, у грошовій виплаті може бути повністю відмовлено, 
доки ви не компенсуєте співпрацю (§§ 60, 66, 67 SGB I). Це означає, що ви не 
отримаєте жодних допомог. 
 
 
З найкращими побажаннями 
 
Кольбе 
(JC Kreis Segeberg - начальник відділу надання пільг SGB II) 
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