не закачайте документите един за друг

Регистрация за обезщетение на доход поради Covid-19

.
.
.
.
.
.
.
.

1. Лични данни на заявителя
1.1 Фамилно име

.

1.2 Лично и Бащино име

.

1.3 Дата на раждане

1.4 Социално–осигурителен номер

756
Ден, месец, година

Обществено осигуряване 13 цифри, въведете без точка и интервал.
Можете да намеритe номера на вашата швейцарска здравноосигурителна карта.

1.5 Адрес
Улица, Nr.

Телефон / мобилен

Пощенски код, град

Е-мейл

.
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2. Информация за заетостта преди прекъсването на работа
.
.
.
2.1 Назначени ли сте на работа?
да
не
Име и адрес на всички работодатели

Регистрационен номер на работодателя

Брутен доход, подлежащ на социалноосигурителни плащания, през последния месец преди искът за обезщетение

CHF
Получавали ли сте заплащане за времето на прекъсване на заетостта?
да
не
В случай че продължавате да получавате заплащане, обезщетението ще се изплати на вашия работодател.
Съгласен съм, че копие от извлечението за плащане ще бъде изпратено на работодателя.
Подлeжите ли на директен данък върху заплатата?
да
не
Приложение: Декларация за заплата за последните три месеца от всички работодатели
2.2 Самостоятелно заето лице ли cте?
да
не
компетентна служба за компенсации

Регистрационен самоосигурителен номер

Към кой сектор принадлежи вашата компания?
Магазини и пазари
Обществено хранене
Барове, дискотеки, нощни клубове и забавления за възрастни
Развлекателни бизнеси: музеи, библиотеки, кина, концертни зали, театри, казина, спортни центрове, фитнес
центрове, басейни, уелнес центрове, ски курорти, ботанически/зоологични градини, паркове за животни
Фирми с лични услуги с физически контакт като фризьори, масажи, студия за татуировки и козметика
Други
Моля, уточнете:

Подлeжите ли на директен данък върху заплатата?
да
не

3. Причина за прекъсване на заетостта
Лична грижа за деца под 12 години
Информация за другия родител
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Фамилно имe

.

Лично и Бащино име

Дата на раждане
Социално–осигурителен номер

756

Ден, месец, година

Обществено осигуряване 13 цифри, въведете без точка и интервал.
Можете да намеритe номера на вашата швейцарска
здравноосигурителна карта..

Избройте всички деца, които все още не са навършили 12 години и за които трябва лично да се грижите по причина на
Covid-19. Искът не важи по време на училищни ваканции.
Фамилно име

Име

Дата на раждане

Причина за Лична грижа
Закриване на училище (вкл. д. градини)
Затваряне на детска ясла
детегледачът принадлежи към рисковa група
информация за детегледача (рисковa група)
Възраст над 65
Предишни
заболявания

Видове заболявания?
Високо кръвно
Диабет, Сърдечно-съдови
заболявания, Хронични
респираторни заболявания,
Болести и терапии, които
отслабват имунната система,
Рак

Времето през което е упражнявана лична грижа
от

до

Брой дни

Приложение: доказателство за затваряне на детско/училищно заведение
Прекъсване на заетостта поради карантинна мярка
от

до

ден, месец, година

ден, месец, година

Препоръчана ли е карантината?
да
не
От кого (лекар, друго лице)?

Приложение: Медицинско свидетелство
Закриване на компанията поради федерални мерки (само за самостоятелно заети лица)
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от

до

ден, месец, година

ден, месец, година

Отмяна на планирано събитие поради настоящата забрана за събития (само за самостоятелно заети лица)
В кои дни?
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4. Изплащане на обезщетение
Обезщетението се дължи
директно на следната банкова или пощенска сметка
Титуляр на сметката

Име и адрес на банката / пощата

IBAN-Nr.

CH
потвърждаване
Компенсацията се изплаща само за действителни прекъсвания на заетостта. Неверни изявления могат да доведат до
санкции. Правото на получено обезщетение приключва пет години след отмяната на мерките, решени от
Федералния съвет.
Подавайки този формуляр, заявителят приема горните разпоредби и потвърждава точността на информацията.
Приложение:
Фирмен документ за получена заплат
през последните три месеца
доказателство за затваряне на
детско/училищно заведение
Медицинско свидетелство за налагане на
карантина
Доказателство за датата на събитието
Не закачвайте документите един за друг.
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