
Antrag auf unbare Zahlung
Заява на безготівковий розрахунок

Name
Прізвище

Vorname
Ім'я

Geburtsdatum
Дата народження

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort)
Адреса (вулиця, поштовий індекс, місто)

Ich beantrage, die mir gewährten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bzw. dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)
ab dem __________________________ unbar auf das folgende Konto zu zahlen:

Я прошу виплатити мені допомогу, призначену відповідно до дванадцятої книги Соціального
кодексу (SGB XII), або Закону про посібники особам, що шукають притулок (AsylbLG), або
Законом про державні посібники з довгострокового відходу (LPflGG).
З__________________________ у безготівковій формі на наступний рахунок:

Name / Bezeichnung des Kontoinhabers/Kontoinhaberin
Ім'я / найменування власника рахунку

 wie oben
як вище

Anschrift des Kontoinhabers / Kontoinhaberin
Адреса  власника рахунку

 wie oben
як вище

Bezeichnung des Geldinstituts
Назва фінансової установи
IBAN

BIC

Ich bin allein verfügungsberechtigt über das o. g. Konto
Я є єдиною особою, уповноваженою розпоряджатися вищезгаданим рахунком.

verfügungsberechtigt über das o. g. Konto sind noch folgende Personen
Наступні особи також уповноважені розпоряджатися вищезгаданим рахунком

1. _____________________________________________________________________________
    Name / Прізвище                                                Vorname / Ім'я

2. _____________________________________________________________________________
    Name / Прізвище                                                Vorname / Ім'я



Unter Beachtung des § 60 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) verpflichte ich mich, gegenüber
dem Leistungsträger alle Tatsachen anzugeben, die für den Bezug von Leistungen der Sozialhilfe
nach dem SGB XII von Bedeutung sind. Hierzu gehören insbesondere jede Änderung in den
Einkommens- und Vermögensverhältnissen, in den Familien- und Aufenthaltsverhältnissen sowie
jede Aufnahme in ein Krankenhaus, eine Anstalt oder eine stationäre Einrichtung. Ich verpflichte
mich, zu viel erhaltene Beträge zurückzuzuzahlen. Sofern für die Gewährung der Leistung ein
anderes Bezirksamt zuständig wird, ist dieser Antrag gegenstandslos.
Kontoführungsgebühren sind im Regelsatz enthalten. Kosten, die im Zusammenhang mit dem
Konto entstehen, werden daher grundsätzlich nicht vom Leistungsträger übernommen. Eine
Ausfertigung dieser Erklärung habe ich erhalten.

Відповідно до § 60 Першої книги Соціального кодексу Німеччини (Sozialgesetzbuch Erstes
Buch, SGB I) я зобов'язуюся повідомляти постачальникові допомоги усі факти, що мають
значення для отримання соціальної допомоги відповідно до SGB XII. Це, зокрема, включає
будь-яку зміну в доходах і фінансових обставинах, в сімейних обставинах і обставинах
проживання, а також будь-який прийом в лікарню, установу або стаціонар. Я зобов'язуюся
повернути будь-які суми, отримані понад це. Якщо за надання допомоги відповідає інший
районний відділ, ця заява вважається недійсною.
Плата за обслуговування рахунку включена в стандартну ставку. Тому витрати, понесені у
зв'язку з рахунком, зазвичай не покриваються постачальником допомоги. Я отримав копію
цієї декларації.

Leistungsempfänger / Leistungsempfängerin
Одержувач

_____________________________________
Unterschrift / Datum
Підпис / Дата

Kontoinhaber / Kontoinhaberin
(sofern nicht identisch mit dem
Leistungsempfänger)
- Kenntnis genommen –
Власник рахунку (якщо не співпадає з
одержувачем)
Взято до відома

____________________________________
Unterschrift / Datum
Підпис / Дата

Freiwillige Erklärung:

Ich beauftrage das oben genannte kontoführende Geldinstitut mit Wirkung auch gegenüber
meinen Erben und anderen Verfügungsberechtigten, überzahlte Beträge auf Anforderung dem
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Geschäftsbereich Soziales, zurückzuzahlen, soweit
das Guthaben ausreicht. Dieser Auftrag kann nur von mir – nicht jedoch von meinen Erben und
anderen Verfügungsberechtigten – bis zum 3. eines Monats für die darauffolgende Zahlung
widerrufen oder geändert werden. Sollte kein hinreichendes Guthaben vorhanden sein,
ermächtige ich hiermit das kontoführende Geldinstitut, dem Bezirksamt Treptow-Köpenick von
Berlin, Geschäftsbereich Soziales, auf Anforderung Auskunft über meine Erben oder sonstige
Verfügungsberechtigte zu geben.
Mit einer Offenbarung meiner im Antrag enthaltenen persönlichen Daten gegenüber dem
oben bezeichneten Kreditinstitut bin ich einverstanden.



Добровільне декларування:

Я доручаю вищезгаданій фінансовій установі, що володіє рахунком, відносно моїх
спадкоємців і інших осіб, що мають право розпоряджатися, повернути надмірно сплачені
суми на вимогу районного управління Трептов-Кепеник міста Берліна, відділу з
соціальних питань, в тій мірі, в якій досить кредитного залишку. Справжнє розпорядження
може бути скасоване або змінене до 3 числа місяця для наступного платежу тільки мною
- але не моїми спадкоємцями і іншими особами, що мають право розпоряджатися. У разі
недостатнього кредитного залишку я уповноважую фінансову установу, що володіє
рахунком, надати за запитом районному управлінню Трептов-Кепеник у Берліні, відділу
соціального забезпечення, інформацію про моїх спадкоємців або інших осіб, що мають
право розпоряджатися засобами.
Я згоден на розкриття моїх персональних даних, що містяться в заяві, вищезгаданому
банку.
Unterschrift des Kontoinhabers / Kontoinhaberin
/ Datum
Підпис власника рахунку / дата

Unterschrift weiterer
verfügungsberechtigter Personen / Datum
Підпис інших осіб, уповноважених
розпоряджатися / Дата


