
 
  

 

 

 
JC-DU - Merkzettel "Familien" 

Ви приїхали сім'єю?  
 

Тоді надайте копії наступних документів, якщо ви хочете подати 
заяву i oтримати допомогу по безробіттю II (Arbeitslosengeld II) 
  

Важливо: Зверніть увагу, що ваші заяви можуть бути лише тоді прийняті і оброблені, 
якщо вони заповнені латинським шрифтом. Наші комп’ютерні системи не читають 
кирилицю. 
 
• Заява на допомогу по безробіттю II (Arbeitslosengeld II) 
 

- паспорт заявника, тимчасовий дозвіл на проживання (копії ваших 
паспортів та посвідчень не зберігатимуться, а після розгляду 
документів знищаться) 

- свідоцтво про медичне страхування (тільки за наявності). 
В іншому ж випадку вкажіть вибрану вами медичну страхову компанію 
в відповідному місці вашої заяві. 

- банківський рахунок (IBAN) 
 
•  Додаток  KI (на кожну дитину віком до 15 років) 
 

- паспорт дитини, свідоцтвo про народження, тимчасовий дозвіл на 
проживання  

- шкільний атестат (за наявності) 
 
•  Додаток  WEP (для всіх осіб віком від 15 років) 
 

- паспорт, тимчасовий дозвіл на проживання  
- для дітей: шкільний атестат (за наявності) 

 
• Додаток KDU  
  

- договір оренди житла з інформацією про всі кошти (якщо ви вже 
наймаєте житло) 

 
•  Додаток  EK 
  

- довідка про фінансову допомогу дитині по інвалідності тощо 
- довідка про доходи, якщо у вас є дійсна робота (в Німеччині або за 

кордоном) 
 
•  Додаток  VM 
 

- лише за наявності значних активів на вашому рахунку (більше 90.000 €) 
 

Щоб підтвердити ваше право на допомогу по безробіттю ІІ, ви зобов’язані активно 
співпрацювати у процесі надання цієї допомоги. Зазвичай ми потребуємо від вас 
документи, перераховані вище. Якщо нам буде потрібна додаткова інформація чи 
документи, ми знову звернемося з запитом до вас. Нам потрібні лише ті ваші дані, які 
необхідні для прийняття рішення щодо вашого права на базове забезпечення (допомогу 
по безробіттю ІІ). Тому обов’язково зверніть вашу увагу на інформацію про 
можливість затемнення місць в копіях і документах. Цю інформацію ви знайдете 
в інструкції федерального центру зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) та в 
інформаційному листку щодо допомоги по безробіттю ІІ (Merkblatt zum Arbeitslo-
sengeld II).  

https://jobcenter-du.de/wp-content/uploads/HA-Hauptantrag_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
https://jobcenter-du.de/wp-content/uploads/Anlage-KI_Українська.pdf
https://jobcenter-du.de/wp-content/uploads/Anlage-WEP_Українська.pdf
https://jobcenter-du.de/wp-content/uploads/Anlage-KdU_Українська.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anlageek_ba013053.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anlagevm_ba013070.pdf

