
Грошові кошти, депозити (наприклад, на заощадженнях та поточних рахунках) або інші 
активи 

Тип активів 
Обов'язково 
викресліть, 
якщо немає 

 
Якщо є, надайте 

відомості про 
власника, обсяг, 
номер рахунку, 

страховий номер 

Наявність 
(Вартість в 

€) 

Надати як доказ 

1.  Грошові активи  немає в 
наявності 

   

 

2.  Кошти на поточних 
рахунках 

 немає в 
наявності 

  банківські виписки 

 

3.  Банківські книжки  немає в 
наявності 

  Банківські книжки 

 

4.  Побудова кредитних 
договорів 

 немає в 
наявності 

  Банківські виписки за 
рахунками 
накопичувальних договорів 

 

5.  Цінні папери 
    Вид (                        ) 

 немає в 
наявності 

  Депозитні виписки 

 

6.  Будинки та активи  
нерухомості 

 немає в 
наявності 

  Стандартний сертифікат 
вартості та виписка з 
неперевіреної земельної 
книги 

 

7.  Автомобілі 
 

 немає в 
наявності 

  Автомобільна ліцензія 

 

8.  Колекції 
     наприклад монети, 
предмети мистецтва, марки, 
ювелірні вироби 

 немає в 
наявності 

   

 

9. Капіталоутворююче 
страхування життя 

 немає в 
наявності 

  Сертифікати поточної 
викупної вартості  

10.  Вимоги про 
відшкодування 
моральної шкоди або 
тілесних ушкоджень 

 немає в 
наявності 

  Судження / Підтвердження 

 

11.  Інші 
        вимоги 
Вид (                         ) 

 немає в 
наявності 

   

 

12.  Інші активи 
Вид (                         ) 

 немає в 
наявності 

   

 

13. Чи були активи передані іншим людям за останні 10 років?     (Наприклад шляхом дарування, договору 

передачі, продаж) 
 

        Ні 
        Так, це стосується типу властивості, указаної вище в розділі під № .          (Будь ласка надати договір)   

                                                                                                                                                                                                      

 
14. Хто-небудь подав заяву на зобов'язання відповідно до § 68 Закону про право на проживання 
(AufenthG), тим самим підтверджуючи свою готовність оплатити ваше перебування в Німеччині і 
медичне страхування для вас / членів вашої родини? 
 

 Ні                                 Так    Ім'я та адрес особи, яка взяла на себе зобов'язання: 
 



Bargeld, Guthaben (z. B. Spar- und Girokonten) oder sonstiges Vermögen 

Art des Vermögens 

Bitte 
unbedingt 
ankreuzen, 

wenn 
nicht 

vorhanden 

Falls vorhanden, bitte 
nähere Angaben zum 
Eigentümer, Umfang, 

Kontonummer, 
Versicherungsnummer 

Bestand 
 

(Wert in €) 

Als Nachweise bitte 
vorlegen 

1.  Barvermögen  nicht  
vorhanden 

   

 

2.  Guthaben auf    
     Girokonten     

 nicht 
vorhanden 

  Kontoauszüge 

 

3.  Sparbücher  nicht 
vorhanden 

  Sparbücher 

 

4.  Bausparverträge  nicht 
vorhanden 

  Kontoauszüge der 
Bausparverträge  

5.  Wertpapiere 
    Art (                        ) 

 nicht 
vorhanden 

  Depotauszüge  

 

6.  Haus- und 
     Grundvermögen 

 nicht 
vorhanden 

  Einheitswertbescheid und 
unbeglaubigte 
Grundbuchauszüge  

7.  Kraftfahrzeuge 
 

 nicht 
vorhanden 

  Kfz-Schein 

 

8.  Sammlungen 
     z.B. Münz-, Kunst-, Brief-, 
     marken-, Schmuck-, 
     sammlung 

 nicht 
vorhanden 

   

 

9.  Kapitalbildende  
Lebensversicherungen 

 nicht 
vorhanden 

  Bescheinigungen über den 
aktuellen Rückkaufwert  

10.  Forderungen auf 
Schadensersatz oder   
Schmerzensgeld  

 nicht 
vorhanden 

  Urteile / Anerkenntnisse 

 

11.  Sonstige 
        Forderungen 
Art (                         ) 

 nicht 
vorhanden 

   

 

12.  Sonstiges 
       Vermögen 
Art (                         ) 

 nicht 
vorhanden 

   

 

13. Wurde in den letzten 10 Jahren Vermögen auf andere Personen übertragen?     (z.B. durch Schenkung,       
       Übergabevertrag, Verkauf) 

 
        Nein  
        Ja, es handelt sich um Vermögen der oben unter Nr.          genannten Art (bitte Vertrag vorlegen)             

                                                                                                                                                                                               

 
14. Hat jemand für Sie / Ihre Familienangehörigen eine Verpflichtungserklärung nach §68 Aufenthalts- 
gesetz (AufenthG) abgegeben und sich somit bereit erklärt, während Ihres Aufenthalts in Deutschland 
für den Lebensunterhalt und die Krankenversicherung aufzukommen? 
 

 Nein                                Ja    Name und Anschrift der sich verpflichtenden Person: 
 
 

 


