ZASIŁEK RODZINNY - HOLANDIA
__________________________________________________________________________

W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z HOLANDII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ
NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1. ANKIETA OSOBOWA – dokładnie wypełniona i podpisana
2. PODPISANIE 2 HOLENDERSKICH DOKUMENTÓW – w pkt. 4 podpis partnera a w pkt. 13 podpis osoby
wnioskującej
3. AKTY URODZENIA DZIECI NA DRUKU EUROPEJSKIM
4. AKT MAŁŻEŃSTWA – oryginał + tłumaczenie
5. ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W POLSCE – oryginał + tłumaczenie
6. ZAŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU RODZINNEGO W POLSCE- oryginał + tłumaczenie
7. POTWIERDZENIE PŁACENIA NA UTRZYMANIE DZIECKA ( min. 416euro na kwartał )
8. BILETY POTWIERDZAJĄCE, IŻ WNIOSKODAWCA ODWIEDZAŁ RODZINĘ W POLSCE

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:

TaxForYou
ul. Grunwaldzka 10
47-220 Kędzierzyn-Koźle
W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ:

667 705 802
e-mail: biuro@taxforyou.pl
www.taxforyou.pl

ZASIŁEK RODZINNY - HOLANDIA
1.Dane klienta:
SOFI

Numer pesel: ………………………………

Nazwisko

…………………………………

Imiona

……………………………………………………………………………………………

Adres

Data urodzenia ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………

Telefon w PL …………………………………..

2. Dane współmałżonka/partnera:
SOFI

Numer pesel: ………………………………

Nazwisko

…………………………………

Data urodzenia ………………………………..

Nazwisko panieńskie …………………………

Imiona …………………………………………..

Adres

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………

Telefon w PL ……………………………………

Data ślubu ……………………………………
Małżonka /partner (wypełnij właściwe):
a) jest zatrudniona od ………………………………………….. w
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy oraz adres)

b) nie pracuje.
3. Dane dzieci:
Imię i nazwisko dziecka

data urodzenia

numer pesel

1) ........................................................ ……………………

………………………………..

2) .......................................................

...........................

……………………………….

3) ......................................................

...........................

………………………………

4) ......................................................

..........................

……………………………….

4. Dzieci przebywają z:
a) moim partnerem
b) inne ……………………………………………………………………………………………………….
( podać dokładne dane tej osoby wraz z adresem )

5. Konto bankowe do zwrotu zasiłku rodzinnego (wybierz właściwe):
a) rachunek bankowy w Polsce:
Numer rachunku bankowego:

Bank (nazwa/miejscowość) :
Kod SWIFT lub BIC :

____________________________________________
____________________________________________

Nazwisko właściciela rachunku: ___________________________________________
(proszę podać nazwisko zgodnie z pisownia w chwili otwarcia rachunku)

b) rachunek bankowy w Holandii:

______________________________________

nazwisko właściciela rachunku bankowego: _______________________________
6. Przebieg pracy w Holandii wnioskodawcy:
Nazwa firmy

Miejscowość
, Kod
pocztowy

Ulica, numer

Zatrudniony
w okresie od
dnia - do
dnia

Aktualnie posiadam umowę/kontrakt o pracę w Holandii do dnia: _________________
Pracował/am/em w Holandii w ciągu ostatnich 12 m-cy TAK / NIE
Pracowałam/em poza Holandią w ciągu ostatnich 12 m-cy TAK / NIE
Mieszkałem/am poza Holandią w ciągu ostatnich 5 lat TAK/NIE
7.Przebieg pracy partnera/partnerki w Holandii:
Pracował/a w ciągu ostatnich 12 m-cy w Holandii TAK / NIE
Pracowała w ciągu ostatnich 5 lat w Polsce/ w Holandii TAK / NIE
Pracowałam/em poza Holandią w ciągu ostatnich 12 m-cy TAK / NIE
Mieszkałem/am poza Holandią w ciągu ostatnich 5 lat TAK/NIE

8. Zasiłek rodzinny w Polsce
a) Nie, nie otrzymuję zasiłku rodzinnego,
b) tak, ja mam przyznany zasiłek rodzinny od dnia : _______ do dnia: _________
w kwocie: ____________ złotych miesięcznie (dołączyć kopię decyzji)
c)tak, moja małżonka/partner ma przyznany zasiłek rodzinny od dnia: ____________
do dnia: _____________ w kwocie: _________ złotych miesięcznie (dołączyć kopię decyzji)
9. Zasiłek rodzinny z Holandii
a) Nie występowałem ani ja ani moja partnerka z wnioskiem o przyznanie zasiłku z Holandii w
ciągu ostatnich 12 miesięcy
b) Tak, mam przyznany zasiłek rodzinny z Holandii od dnia : ………………… (dołączyć kopię
decyzji)
10. Data przyjazdu do Holandii: ……………………………………………….
11. Jak często utrzymywany jest kontakt z rodziną i w jaki sposób?
…………………………………………………………………………………………………………………
12. Ile przeznaczasz pieniędzy na utrzymanie dzieci? ……………………………………………….
( dołączyć potwierdzenie )

13. Ile razy w ciągu roku odwiedzasz rodzinę w Polsce? ………………………………………….
( podać liczbę )

14. Ile tygodni w ciągu roku spędzasz z rodziną? …………………………………………………
( podać liczbę )

15. Kiedy ostatnio odwiedziłeś rodzinę w Polsce? …………………………………………………
( podać dokładną datę i dołączyć potwierdzenie )

16. Do Holandii przyjechałam/em:
a) autobusem b) samochodem własnym c)inne…………………………………

Upoważniam biuro TaxForYou i jego partnerów w Holandii do prowadzenia czynności
związanych z zasiłkiem rodzinnym wypłacanym przez holenderski Urząd SVB.
Miejscowość i data ……………………………………………………………………………
podpis klienta: …………………………………………………………

