
Ukrainisch 
 

Erklärung des Antragstellers und seines Ehegatten/Lebenspartners 
 
Anlage zum Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   
 
 
Ich versichere, dass die im Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und dem Formblatt über Vermögen 
gemachten Angaben wahr sind und dass ich nichts verschwiegen habe. 
Ich bestätige ausdrücklich, davon unterrichtet worden zu sein, dass ich jede 
Änderung der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, vorübergehende 
Abwesenheit vom Wohnort, Krankenhausaufenthalt usw. (auch von 
Haushaltsangehörigen) unverzüglich und unaufgefordert der die Leistung 
gewährenden Behörde mitzuteilen habe. 
Die Aufnahme jeder Arbeit, auch einer Gelegenheitsarbeit usw. werde ich vor 
Aufnahme der Arbeit, spätestens aber binnen 3 Tagen nach Arbeitsaufnahme, 
ebenfalls sofort anzeigen.    
 
Das INFOBLATT LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG habe ich/haben wir  erhalten. 
 
 
 
…………………………………………. 
(Ort, Datum) 
 
 
 
…………………………………………..                     ……………………………………. 
 (Unterschrift Antragsteller / gesetzlicher Vertreter)                           (Unterschrift Ehegatte / Lebenspartner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ukrainisch 
 

Декларація заявника та його чоловіка/партнера 
 
Додаток до заяви про надання пільг відповідно до Закону про пільги 
шукачам притулку   
 
Я запевняю вас, що заявка на отримання пільг відповідно до Закону про пільги 
шукачам притулку (AsylbLG) та форма про активи є правдою, і що я нічого не 
приховував(a). 
Я чітко підтверджую, що мене повідомили про те, що я повинен(a) негайно 
повідомити орган, який надає пільгу, без запиту про будь-які зміни в сім’ї, 
доходах та матеріальних обставинах, тимчасову відсутність за місцем 
проживання, перебування в лікарні і т.д. (включаючи членів сім'ї).  
Також я негайно повідомляю про початок будь-яких робіт, у тому числі 
випадкових і т.д., до початку роботи, але не пізніше 3 днів від початку роботи. 
 
Я/ми отримали ІНФОРМАЦІЙНУ ЛИСТІВКУ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ 
ВІДПОВІДНО ASYLBLG. 
 
 
 
…………………………………………. 
(Мисто, дата) 
 
 
 
…………………………………………..                     ……………………………………. 
(підпис заявника / законного представника)                                   (підпис дружина / партнер) 
 



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: 
 
 

 







Інформаційна листівка про пільги відповідно до Закону про соціальну 
допомогу шукачам притулку (AsylbLG) 
 
Звертаємо вашу увагу на те, що ви повинні використовувати дохід і власність, 
що належить вам або членам вашої родини, перш ніж отримувати пільги в 
рамках AsylbLG. 
Якщо ви не можете фінансувати засоби до існування для себе і своєї сім'ї за 
допомогою власних ресурсів і подаєте заявку на допомогу в рамках AsylbLG, ви 
повинні надати правдиву інформацію про себе і своє фінансове становище. 
Необхідно вказати всі факти, які мають відношення до надання соціальної 
допомоги. Ви також повинні негайно і добровільно повідомити про зміни в 
особистих і фінансових аспектах. Це стосується будь-яких змін сімейного стану, 
доходів і фінансові обставин, тимчасової відсутності за місцем проживання, 
перебування в лікарні i так далі (також, включаючи членів сім'ї).  
Ви повинні повідомити про свою роботу до початку роботи, але не пізніше, ніж 
протягом трьох робочих днів. 
 
Звертаємо вашу увагу на те, що вас можуть притягнути до кримінальної 
відповідальності за подання завідомо неправдивої або неповної інформації з 
метою отримання соціальної допомоги. Навіть спроба отримати фінансову 
допомогу шляхом надання неправдивої або неповної інформації карається 
законом.  
 
 



 
Infoblatt zu Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass Einkommen und Vermögen, über das Sie verfügen, 
von Ihnen und Ihren Familienangehörigen vor Eintritt von Leistungen nach dem 
AsylbLG aufzubrauchen ist.  
Sollten Sie den Lebensunterhalt für sich und Ihre Familienangehörigen nicht aus 
eigenen Mitteln finanzieren können und einen Antrag auf Leistungen nach dem 
AsylbLG stellen sind Sie verpflichtet, wahre Angaben zu Ihren persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen zu machen.  
Sie sind verpflichtet, alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistungsgewährung 
erheblich sind. Sie sind ebenso verpflichtet, unverzüglich und unaufgefordert, alle 
Änderungen in den Verhältnissen mitzuteilen. Hierzu zählt jede Änderung der 
Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, vorübergehende Abwesenheit 
vom Wohnort, Krankenhaus-aufenthalt, usw. (auch von den Haushaltsangehörigen).  
Die Aufnahme jeder Arbeit ist vorab, spätestens jedoch binnen 3 Tagen nach 
Arbeitsaufnahme mitzuteilen.  
 
Gleichzeitig werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie wegen wissentlich falscher 
oder unvollständiger Angaben, die zur Hilfegewährung führen, strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden können.  
Bereits der Versuch, durch unwahre oder unvollständige Angaben einen finanziellen 
Vorteil zu erlangen, ist strafbar.      
   


