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ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ II / СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 
 
 

 

Будь ласка, вкажіть активи всіх членів групи осіб, які проживають разом із вами. 

Активи – це сукупність корисних і вимірюваних у грошовому вираженні доступних особі 
матеріальних засобів незалежно від того, доступні вони всередині країни чи за кордоном. Активи 
вважаються придатними до використання, якщо їх можна використати як засоби до існування або їх 
грошову вартість можна зробити придатною як засоби до існування шляхом їх використання, 
продажу, передачі в заставу, оренду або в експлуатацію. До активів відносяться, наприклад: 

• банківські та ощадні вклади, готівка, цінні папери, акції, частки участі в інвестиційних фондах, 

• транспортні засоби (наприклад, автомобілі та мотоцикли), 

• капіталоутворююче страхування життя, приватне пенсійне страхування, кредити під 
будівництво, 

• забудована або незабудована земля, право власності на будинок (наприклад, приватний або 
багатоквартирний будинок), квартира, інше нерухоме майно та 

• інші активи (наприклад, коштовності, картини, ювелірні вироби, криптовалюти). 

Вся інформація про наявні активи (і будь-які пов’язані з ними обтяження) завжди повинна бути 
підкріплена відповідними документами.  

 

 

1. Чи маєте ви або члени групи осіб, які проживають разом із вами, значні активи? 

Активи вважаються значними, якщо їх вартість перевищує 60 000 євро для заявника та 
30 000 євро для кожного члена групи осіб, які проживають разом із вами. 

Якщо ви відповіли «ні», на наступні запитання відповідати не потрібно. 

 Так  Ні 

 
2. Які рахунки або вклади є у вас, вашого чоловіка / дружини або партнера та у 

інших осіб, які живуть разом із вами? 
    

 2.1 Поточні 
рахунки: 

     Так  Ні 

  

♦ Банк:     IBAN:    

Власник:       Баланс:   євро 

 

  
  

  

♦ Банк:     IBAN:    

Власник:       Баланс:   євро 

 

  
  

 

 

     

 2.2 Інші рахунки (наприклад, PayPal, рахунок кредитної картки):   Так  Ні 

  

♦ Власник:       

Баланс:    євро 

Тип рахунку:    Установа:    

 

    

  

♦ Власник рахунку:       

Баланс:    євро 

Тип рахунку:    Установа:    

 

    

Чи є у вас інші рахунки, окрім рахунків, згаданих вище? 
 

 Так  Ні 

Прізвище, ім’я заявника 

Прізвище 

   
Ім’я 

   



 

 2.3 Готівка:      Так  Ні 

  Сукупна сума:  євро
 Власник

      

  Сукупна сума:  євро
 Власник

      

           
 2.4 Ощадні вклади (наприклад, ощадні рахунки, добові кредити, преміальні вклади):   Так  Ні 

  ♦ Сукупна сума:  євро Відсоткова ставка в минулому році:  євро     

  Власник:       

  ♦ Сукупна сума:  євро Відсоткова ставка в минулому році:  євро     

  Власник:       

  ♦ Сукупна сума:  євро Відсоткова ставка в минулому році:  євро     

  Власник:       

        
 2.5 Депозитні сертифікати / корпоративні частки / інші цінні папери (наприклад, акції, частки участі в інвестиційних фондах)   Так  Ні 

  ♦ Власник:       

  Тип розміщення коштів:       

  поточна вартість дохід за минулий рік вартість дострокового припинення     

    євро  євро  євро      

  ♦ Власник:       

  Тип розміщення коштів:       

  поточна вартість дохід за минулий рік вартість дострокового припинення     

    євро  євро  євро      

        
  2.6 Кредити під будівництво   Так  Ні 

  ♦ Власник:       

  Будівельна ощадна каса:       

  
Номер будівельної 
ощадної каси:  

Кредитне 
сальдо:  євро      

   Договір передано банку для забезпечення кредиту.      

  ♦ Власник:       

  Будівельна ощадна каса:       

  
Номер будівельної 
ощадної каси:  

Кредитне 
сальдо:  євро      

   Договір передано банку для забезпечення кредиту.      

  

 2.7 Капіталоутворююче страхування життя / приватне пенсійне страхування   Так  Ні 

  ♦ Власник:       

  Страхова компанія:       

  Страховий номер:       

  Вартість викупу / реалізації: Сплачено наразі: Страхова сума:      

    євро  євро  євро      

   Можливість дострокового використання      

 



  Капіталоутворююче страхування життя / приватне пенсійне страхування (продовження)   Так  Ні 

  ♦ Власник:       

  Страхова компанія:       

  Страховий номер:       

  Вартість викупу / реалізації: Сплачено наразі: Страхова сума:      

    євро  євро  євро      

   Можливість дострокового використання      

  

 Чи звільнені ви або хтось із членів групи осіб, які проживають разом з вами, від обов’язкового 
пенсійного страхування? 

 
Якщо «так»: Чи використовуються інвестиції, зазначені в пункті 2, для забезпечення існування
в старості? Яка особа звільнена від обов’язкового пенсійного страхування? 
 Додайте документи на підтвердження такого звільнення від обов’язкового пенсійного страхування. 

 Так  Ні 

 Чи маєте ви або хтось із людей, які проживають разом із вами, пенсійні активи, що мають 
податкові пільги (наприклад, пенсія, що фінансується в приватному порядку в Німеччині)? 

 
Якщо «так»: Надайте підтвердження балансу вашого поточного рахунку та чинний договір. 

 Так  Ні 

 Я або особа, яка проживає разом зі мною, або ми разом є власниками забудованих чи 
незабудованих об’єктів або власниками квартири. 

 Так  Ні 

 Якщо «так»:  

 а Прізвище, ім’я власника(ів):        

 Розмір ділянки:       кв.м Ринкова вартість:       євро  

 Житлова площа:       кв.м Дохід від надання в оренду:       євро  

 
проживаю / проживаємо 
там самі:       кв.м Обтяження:       євро  

   
 b Прізвище, ім’я власника(ів):        

 Розмір ділянки:       кв.м Ринкова вартість:       євро  

 Житлова площа:       кв.м Дохід від надання в оренду:       євро  

 
проживаю / проживаємо 
там самі:       кв.м Обтяження:       євро  

   

 Я або хтось, хто проживає разом зі мною, або ми разом маємо інші активи (наприклад, 
дорогоцінні метали, антикваріат, картини тощо). 

 Так  Ні 

 Якщо «так»: Вартість:       євро Тип активу:         

  

 Чи у вас транспортні засоби? 

 
Якщо «так»: 

 Так  Ні 

 
 Власник транспортного 
засобу:       державний номер:         

 Марка:       Модель:         

 
Рік випуску 
транспортного засобу:       Пробіг:       орієнтовна вартість:       євро   

 кредитні зобов’язання щодо транспортного засобу, за наявності       євро   

 
 Власником транспортного 
засобу є:       державний номер:         

 Марка:       Модель:         

 
Рік випуску 
транспортного засобу:       Пробіг:       орієнтовна вартість:       євро   

 кредитні зобов’язання щодо транспортного засобу, за наявності       євро   
  

 
  



 Чи були активи подаровані всередині країни або за кордоном чи передані іншій особі?  Так  Ні 

 Якщо «так»: у розмірі:       євро Дата дарування/передачі:         

  Цільове призначення         

  

 

Я підтверджую, що надана мною тут інформація є достовірною. 
Я зобов’язуюсь відразу повідомляти про будь-які зміни. 
 

Я підтверджую правильність внесених мною змін або 
доповнень до цієї форми або прийняття заяви компетентною 
установою 

   

      
            

 

 

 

                   

 Місце / дата  Підпис заявника   Місце / дата  Підпис заявника  
         
         

 
 
 

 


