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SZEMÉLYI ADATLAP
Német családi pótlék igényléshez

A személyi adatlap hiánytalan és pontos kitöltése a sikeres ügyintézés és a mielőbbi feldolgozás érdekében
fontos. A kérelmet az Ön által megadott adatok alapján fogjuk benyújtani.
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Német családi pótlék igényléséhez az alábbiak megválaszolását, illetve beszerzését kérem!
Igénylő neve:…………………………………………………………………………… Szül. helye, ideje: ……………………………………………………
Magyar adóazonosító szám: ………………………………………… Német adóazonosító szám (ID Nr.): …......................................
Magyar társadalombiztosítási szám (TAJ): …………………………………………………………………
Magyar lakcím:……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…….
Német lakcím:………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………….……..
Kérem, mellékelje a németországi lakcímbejelentő(k) másolatát! Olyan címet adjon meg , amin elérhető, ha a hivatal
levelet küld!
Telefonszám:…………………………………………….……..……….

e-Mail:……………………………………..

Bankszámlájának IBAN-kódja, amire a juttatás kifizetését kéri:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
SWIFT BIC: __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

@..............................
__ __ __ __

Bank, pénzintézet neve: …………..………………………………………………………

Bankszámla tulajdonosának neve: ………………………..………………………………………………………..………………….………………………
Melyik időszak(ok)ra igényli a német családi pótlék megállapítását? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
IGÉNYLŐVEL KAPCSOLATOS ADATOK:
Igénylő munkahelyei az utóbbi 5 év során (név, pontos dátum, cím):……………………..………………………………..……..………..
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Volt-e regisztrált munkanélküli az utóbbi 5 évben? Amennyiben igen, melyik országban, mettől-meddig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kapott-e egyéb támogatást (szociális segély, ápolási díj)? Amennyiben igen, mit, és mely időszakra?
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kapott-e, ha igen, mely időszakokra GYED-et, GYES-t, anyasági támogatást az utóbbi 5 évben?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSÁVAL, ÉLLETTÁRSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK:
Név:……………………………………………..……………………… Születési dátum, hely: ………………………………………………………………..
Magyar adóazonosító szám: ……………………………………….. Német adóazonosító szám (ID Nr.): …......................................
Magyar társadalombiztosítási szám (TAJ): …………………………………………………………………
Igénylő házastársának, élettársának munkahelyei az utóbbi 5 év során (név, pontos dátum, cím):
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……..
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
Volt-e regisztrált munkanélküli az utóbbi 5 évben? Amennyiben igen, melyik országban, mettől-meddig?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kapott-e egyéb támogatást (szociális segély, ápolási díj)? Amennyiben igen, mit, és mely időszakra?
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kapott-e, ha igen, mely időszakokra GYED-et, GYES-t, anyasági támogatást az utóbbi 5 évben?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
GYERMEKEK ADATAI, AKIKRE A NÉMET CSALÁDI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁST KÉRIK:
1. Gyermek neve: …………………………………………………………. Születési dátum, hely:………………………………………………………..
Magyar adóazonosító szám: ……………………………………….. Német adóazonosító szám (ID Nr.): …......................................
Magyar társadalombiztosítási szám (TAJ): …………………………………………………………………
Folyósít-e számára a Magyar Államkincstár magyar családi pótlékot? Amennyiben igen, kinek a részére?
Kérjük aláhúzni! apa –anya

Folyósított időszak: ……………………….-tól ……………….…. -ig Összeg:………………..…………

18 év feletti, vagy hamarosan nagykorúvá váló gyermek esetén kérem megadni a következő adatokat:
Tanulmányi jogviszony kezdete (év/hó/nap): ………………..…………..………… vége:………………………………………………….
2. Gyermek neve: …………………………………………………………. Születési dátum, hely:………………………………………………………..
Magyar adóazonosító szám: ……………………………………….. Német adóazonosító szám (ID Nr.): …......................................
Magyar társadalombiztosítási szám (TAJ): …………………………………………………………………
Folyósít-e számára a Magyar Államkincstár magyar családi pótlékot? Amennyiben igen, kinek a részére?
Kérjük aláhúzni! apa –anya

Folyósított időszak: ……………………….-tól ……………….…. -ig Összeg:………………..…………

18 év feletti, vagy hamarosan nagykorúvá váló gyermek esetén kérem megadni a következő adatokat:
Tanulmányi jogviszony kezdete (év/hó/nap): ………………..…………..………… vége:………………………………………………….
3. Gyermek neve: …………………………………………………………. Születési dátum, hely:………………………………………………………..
Magyar adóazonosító szám: ……………………………………….. Német adóazonosító szám (ID Nr.): …......................................
Magyar társadalombiztosítási szám (TAJ): …………………………………………………………………
Folyósít-e számára a Magyar Államkincstár magyar családi pótlékot? Amennyiben igen, kinek a részére?
Kérjük aláhúzni! apa –anya

Folyósított időszak: ……………………….-tól ……………….…. -ig Összeg:………………..…………

18 év feletti, vagy hamarosan nagykorúvá váló gyermek esetén kérem megadni a következő adatokat:
Tanulmányi jogviszony kezdete (év/hó/nap): ………………..…………..………… vége:………………………………………………….
A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, az adatlapon általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek:
________________________________
Igénylő

______________________________
Igénylő házastársa, élettársa

