W jakim przypadku można otrzymać zasiłek pieniężny z urzędu ″Jobcenter
Region Hannover″?
Aby otrzymać zasiłek pieniężny dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld II) z urzędu
″Jobcenter Region Hannover″ muszą być spełnione następujące warunki:
▪ trzeba posiadać aktualne pozwolenie na pobyt w Niemczech
▪ znajdować się w potrzebie finansowej tzn. nie posiadać wystarczających lub
żadnych środków do życia
▪ mieszkać w Hanowerze lub jego regionie
▪ być zdolnym do pracy co najmniej trzy godziny dziennie. W przypadku
wątpliwości odnośnie zdolności pracowania co najmniej trzy godziny
dziennie, proszę porozmawiać o tym z nami.
Kto płaci za wizytę u lekarza i opiekę medyczną?
W Niemczech koszty opieki medycznej są pokrywane przez zakład ubezpieczeń
zdrowotnych (po niemiecku ″Krankenkasse″). Członkostwo w zakładzie
ubezpieczeń zdrowotnych jest bezpłatne w przypadku, kiedy Jobcenter Region
Hannover przyzna zasiłek pieniężny. Zakład ubezpieczeń zdrowotnych można
sobie samemu wybrać.
Następujące dokumenty należy dostarczyć w zakładzie ubezpieczeń
zdrowotnych:
▪ aktualne pozwolenie na pobyt w Niemczech i ważny dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport)
▪ aktualne zdjęcie paszportowe
Zakład ubezpieczeń wystawia zaświadczenie o członkostwie, które należy
przedłożyć w Jobcenter Region Hannover. Jeśli ponownie podejmie się
działalność gospodarczą na własny rachunek, należy samemu opłacać składki
ubezpieczeniowe. Jeżeli Jobcenter negatywnie rozpatrzy wniosek o zasiłek dla
bezrobotnych nadal jest się członkiem niemieckiego ubezpieczenia
zdrowotnego i trzeba opłacać składki.
Jakie dokumenty należy złożyć w momencie składania wniosku w Jobcenter?
Aby Jobcenter Region Hannover mógł rozpatrzyć i zatwierdzić wniosek, muszą
zostać złożone następujące dokumenty:
▪ wypełnione wnioski
▪ aktualne pozwolenie na pobyt w Niemczech oraz dowód tożsamości

▪ dowody tożsamości i pozwolenie na pobyt członków rodziny i osób
mieszkających wspólnie z osobą składającą wniosek (żona, mąż, dzieci itd.)
▪ dowód miejsca zamieszkania (zameldowanie lub adres pocztowy)
▪ umowa najmu mieszkania
▪ dokumenty przedstawiające wysokość dochodów
▪ w przypadku posiadania majątku, dokumenty potwierdzające jego
posiadanie
▪ dane banku, do którego się należy i wyciągi z konta z ostatnich trzech
miesięcy
▪ dokument, pozwalający na wykonywanie zawodu wg. §3 ProstSchG.
Przy wypełnieniu formularzy można skorzystać z pomocy pracowników
Jobcenter.
Jakie świadczenia otrzymuje się od Jobcenter Region Hannover?
Pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania otrzymuje się z Jobcenter Region
Hannover na początku każdego miesiąca. Jest to stała kwota, którą można
wykorzystać na żywność, odzież i inne artykuły codziennego użytku. Kwota ta
zależy od wieku osoby składającej wniosek i od tego, czy wniosek został złożony
również dla innych osób z którymi się wspólnie mieszka.
W przypadku kobiet w ciąży lub osób samotnie wychowujących dzieci
otrzymuje się dodatki specjalne.
Czynsz za mieszkanie i niezbędne koszty ogrzewania pokrywane są przez
Jobcenter. Pieniądze te należy przekazać wynajmującemu lub właścicielowi
mieszkania.
Jeśli posiada sie dochód lub majątek (prywatne własności) otrzyma się
odpowiednio mniej pieniędzy.
Jeżeli wniosek został złożony na dzieci, otrzyma się również na nie zasiłek
pieniężny.

