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SGB II SGB XII

Barınma yardımı Çocuk ödeneği

Ünvan*:

Soyad, Ad*:

Şehir, Tarih Başvuru sahibinin imzası

Arka sayfadaki SEPA bazlı ödeme prosedürünü dikkate alın!

Sosyal Hizmet Dairesi

Sokak, Bina numarası*:

Evlilik Hayat arkadaşlığı

Doğum tarihi*:

Tel.*:

Aynı ev içerisinde ortak yaşam

Posta kodu, Şehir*:

E-Posta:

Hanım Bey

(lgili birimin verilerimi kontrol etmesini onaylıyorum)

LANDESHAUPTSTADT

Lütfen bu formu büyük harflerle tamamen doldurup imzalayarak yukarıda adı geçen adrese faks, e-posta ya da posta 
yoluyla geri gönderin. (* Lütfen yıldızla işaretlenmiş alanları eksiksiz doldurun.)

Kişisel Bilgiler

Ortak yaşama dair bilgiler*

Çocuklara dair bilgiler*

Kamusal Gençlik yardımı: Günlük bakım Üvey çocuklar

1. Çocuk:

2. Çocuk:

3. Çocuk:

4. Çocuk:

5. Çocuk:

6. Çocuk:

(Lütfen belgenin bir kopyasını sunun)AsylbLG 

Ünvan*: Hanım Bey Doğum tarihi*:

Doğum tarihi*:

Soyad, Ad:

Doğum tarihi*:

Doğum tarihi*:

Doğum tarihi*:

Doğum tarihi*:

Doğum tarihi*:



SEPA Bazlı ödeme talimatı

Alacaklı Kimlik No
DE56ZZZ00000004102

Hesap sahibinin soyadı, adı*: 

Banka adı:

IBAN (International Bank Account Number)*:

Sokak, Bina numarası*:

Posta kodu, Şehir*:

Şehir, Tarih Hesap sahibinin imzası

SEPA bazlı bir ödeme talimatı verilmesiyle ilgili açıklamalar:

Yetkinin sona ereceği durumlar: 1. Son otomatik ödemenin üzerinden 36 ay geçmesi durumunda. 2. Yazılı olarak iptal edilmesi ve hesabın 
bulunduğu bankanın ödeme işlemini gerçekleştirmemesi durumunda.

Ödeme işleminin örneğin hesapta yeterli para olmaması nedeniyle yapılmaması durumunda vezne ve vergi dairesi tekrar para çekme girişiminde 
bulunmayacaktır! Tahakkuk eden hesap ücretleri hesap sahibine aittir! Bu talimat için Wiesbaden belediyesi vezne ve vergi dairesi kesin bir ödeme 
talimatı referans numarası atanır. Ödeme talimatı referans numarası ve ayrıca alacaklı kimlik no ayrı bir yazıyla ve/ veya hesap işlem belgesi üze-
rinde paylaşılır.

Ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için, vadesi gelen bir ödemenin tahsil edilmesinden önce bilgi alma süresi, para çekilmeden en az bir gün 
öncedir. Paranın çekildiği günden başlayarak, sekiz hafta içinde çekilen tutarın geri ödenmesini talep edebilirsiniz. Burada yetkili bankanızla 
kararlaştırılan koşullar geçerlidir. Borçlu, hesabın karşılanabilmesi için vadesi gelen tutarları ve değişiklikleri zamanında hesap sahibine bildirmek-
le yükümlüdür.

Hesap geri ödemeler için de kullanılmaktadır! Bu esnada veri koruma yasalarına ve verilerin korunmasıyla ilgili diğer yönergelere uyarız. SEPA öde-
me talimatının uygulanmasında verilen kişisel bilgiler kaydedilip kullanılır. İsim, adres, doğum tarihi ve banka hesap bilgilerinin yanında telefon 
numarası, faks numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgiler de -burada belirtildiği sürece- kaydedilir, Wiesbaden Belediyesi‘nin diğer kurumlarında 
da sadece sizinle ilgili yasal ve sözleşmeden doğan görevleri yerine getirmek için kullanılır. Verileriniz ilgisi olmayan üçüncü şahıslarca 
kullanılamaz, ifşa edilemez.

Wiesbaden Belediyesi‘ne benim/ bizim banka hesabımdan/hesabımızdan otomatik ödeme yoluyla para tahsil etmesine izin veriyorum. 
Aynı zamanda bankama/ bankamıza hesabımdan/ hesabımızdan çekilen otomatik ödemeleri gerçekleştirmesi talimatını veriyorum. 
Alacak tıtarı ve vade ile ilgili ön bilgiler bir belge ya da kurum ofisi ile yapılan kararlaştırma olarak hali hazırda mevcuttur. Asağıda belirtilen SEPA 
bazlı otomatik ödeme talimatıyla ilgili bilgi edindim. Kenntnis genommen.

Lütfen bu formu büyük harflerle tamamen doldurup imzalayarak yukarıda adı geçen adrese faks, e-posta ya da posta 
yoluyla geri gönderin. (* Lütfen yıldızla işaretlenmiş alanları eksiksiz doldurun.)

Bu talimat etkinlik kartı için geçerlidir.

SEPA bazlı ödeme talimatı paylaşıldı. Banka hesap bilgileri değişmedi.

LANDESHAUPTSTADT

Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Magistrat
Amt für Soziale Arbeit
Abteilung Jugendarbeit Tel.: 0611 31-2297
Konradinerallee 11  Fax: 0611 31-3952
65189 Wiesbaden  freizeitkarte@wiesbaden.de

Sosyal Hizmet Dairesi


