กรุ ณาอย่ าเย็บเอกสารเข้ าด้ วยกัน

การลงทะเบี ย นรั บ เงิ น ชดเชยช่ วยเหลื อ จากการขาดรายได้ อั น เนื; องมาจากโคโรนาไวรั ส
.
.
.
.
.
.
.
.

1. รายละเอียดของผู้สมัคร
1.1 นามสกุล

.

1.2 ชื*อ

1.3 วัน เดือน ปี เกิด

1.4 หมายเลขประกัน

วว, ดด, ปปปป

หมายเลข AHV 13 หลัก กรุณากรอกรายการโดยไม่มีจดุ และเว้ นวรรค
หมายเลข AHV ของคุณจะอยูท่ ีEด้านหลังของบัตรประกันสุขภาพของคุณ

756

1.5 ที*อยู่

ถนน, บ้ านเลขที*

รหัสไปรษณีย์, เมือง

โทรศัพท์ / มือถือ

อีเมลล์

.
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2. ข้ อมูลการจ้ างงาน

ก่ อนการหยุดพักงาน

.
.
2.1 คุณเป็ นพนักงาน/ลูกจ้ าง ใช่หรื อไม่

ใช่
ไม่ใช่
ชื*อและที*อยูข่ องนายจ้ างทังหมด
N

หมายเลขทะเบียนนายจ้ าง

ยอดชําระจ่าย AHV จากรายรับรวมของเงินเดือนสุท้าย ก่อนได้ รับเงินชดเชยช่วยเหลือ
ฟรังค์
คุณได้ รับเงินชดเชยช่วยเหลืออย่างต่อเนื*องในช่วงที*คณ
ุ หยุดพักงาน ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ในกรณีที*ยงั มีการได้ รับเงินเดือนอย่างต่อเนื*อง เงินชดเชยช่วยเหลือนี Nจะถูกสัง* จ่ายให้ กบั นายจ้ างของคุณ
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สง่ สําเนารายรับไปยังนายจ้ าง
คุณต้ องถูกหักภาษี ณ ที*จา่ ย ใช่หรื อไม่
ใช่ ไม่ใช่
สิ'งที'แนบมาด้ วย: เงินเดือนในช่วงสามเดือนที*ผา่ นมา จากนายจ้ างทังหมด
N
2.2 คุณเป็ นเจ้ าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
หน่วยงานคลังจ่ายที*รับผิดชอบ
เลขที*บญ
ั ชี
ลักษณะทางธุรกิจของคุณ เป็ นธุรกิจสาธารณะประเภทใด
ร้ านค้ าและตลาด
ตกแต่ง ก่อสร้ าง
บาร์ ดิสโก้ ไนต์คลับ และสถานบันเทิงสําหรับผู้ใหญ่
ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ เช่นพิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด โรงภาพยนตร์ คอนเสิร์ต โรงละคร คาสิโน ศูนย์กีฬา ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ สระว่ายนํ Nา ศูนย์สขุ ภาพ สกีรีสอร์ ท
สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์
งานบริ การด้ วยบุคคลที*มีการสัมผัสทางกายภาพ เช่นช่างทําผม บริ การนวด สตูดโิ อสักลาย และสตูดโิ อความงาม
อื*น ๆ กรุณาระบุอย่างละเอียด
.

คุณต้ องถูกหักภาษี ณ ที*จา่ ย ใช่หรื อไม่
ใช่ ไม่ใช่
3. เหตุผลในการหยุดพักการจ้ างงาน

การยกเลิกการให้ บริการของสถานดูแลเด็ก สําหรั บเด็กอายุต'าํ กว่ า 12 ปี
ข้ อมูลผู้ปกครอง
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นามสกุล
.

ชื*อ

วัน เดือน ปี เกิด

หมายเลขประกัน
756

วว, ดด, ปปปป

หมายเลข AHV 13 หลัก กรุณากรอกรายการโดยไม่มีจดุ และเว้ นวรรค
หมายเลข AHV ของคุณจะอยูท่ ีEด้านหลังของบัตรประกันสุขภาพของคุณ

กรอกข้ อมูลบุตรที*มีอายุตํ*ากว่า12 ปี ทกุ คน ที*ได้ รับผลกระทบจากการหยุดให้ บริ การของสถานดูแลเด็กอันเนื*องจากการแพร่ระบาดของโคโรนา ขอสงวนสิทธิ^สาํ หรับ
วันหยุดโรงเรี ยน
นามสกุล
ชื*อ
วัน เดือน ปี เกิด

ลักษณะอาการเจ็บป่ วย และโรคประจําตัวคือ
ความดัน
โรคหัวใจ หลอดเลือดโ รคเบาหวานเรื อN รัง
โรคทางเดินหายใจ
โรคที*ต้องรับการบําบัด ที*สง่ ผลให้ ระบบภูมิค้ มุ กัน
อ่อนแอลง
โรคมะเร็ง

เหตุผลที*ไม่ได้ รับบริ การการดูแลบุตร
การปิ ดโรงเรี ยน (รวมถึงโรงเรี ยนอนุบาล)
การปิ ดศูนย์รับดูแลเด็ก KITA
ผู้ดแู ลที*ได้ รับมอบหมาย จัดอยูใ่ นกลุม่ เสีย* ง
ข้ อมูลเกี*ยวกับผู้ดแู ล (กลุม่ เสีย* ง)
อายุสงู กว่า bc ปี
มีอาการเจ็บป่ วย หรื อเป็ นโรคประจําตัว
เหตุผลที*เรื* องเวลาที*ไม่สามารถบริ การการดูแลบุตรได้
จาก

ถึง

จํานวนวัน

สิ'งที'แนบมาด้ วย: หลักฐานการไม่ได้ เข้ ารับบริ การจากศูนย์รับดูแลเด็ก KITA
การหยุดพักการจ้ างงานเนื'องจากมาตรการกักกัน
จาก
วว, ดด, ปปปป

ถึง
วว, ดด, ปปปป

ได้ รับคําสัง* ให้ มีการกักกัน ใช่หรื อไม่
jaใช่
ไม่ใช่
ได้ รับคําสัง* ให้ มีการกักกันจาก (แพทย์, หน่วยงานอื*นๆ)
สิ'งที'แนบมาด้ วย: ใบรับรองแพทย์
การปิ ดดําเนินการของบริษัท เนื'องจากมาตรการของสภาสหพันธรั ฐ (สําหรั บผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่ านันV )
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จาก
วว, ดด, ปปปป

ถึง
วว, ดด, ปปปป

การยกเลิกการจัดงานที'ได้ วางแผนไว้ สืบเนื'องจากคําสั'งห้ ามของเหตุการณ์ ในปั จจุบนั (สําหรั บผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่ านันV )
วันเวลางาน
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4. การจ่ ายเงินชดเชยช่ วยเหลือ

ช่องทางการจ่ายเงินชดเชย
เข้ าบัญชีธนาคารต่อไปนี N
ชื*อเจ้ าของบัญชี
ธนาคาร และที*อยูธ่ นาคาร
IBAN-Nr.

CH

การยืนยัน
เงินชดเชยช่วยเหลือนี Nจะจ่ายให้ ในกรณีที*มีการหยุดพักการทํางานจริ งเท่านันN การให้ ข้อมูลเท็จมีโทษผิด หากไม่ใช้ สทิ ธิ^ในการได้ รับเงินชดเชย สิทธิ^นี Nจะ
สิ Nนสุดลงภายในห้ าปี หรื อหลังจากที*มีการเพิกถอนมาตรการตามมติของสภาฯ
โดยการส่งใบสมัครนี N ผู้สมัครรับทราบข้ อกําหนดข้ างต้ นและยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูล
สิ'งที'แนบมาด้ วย:
บัญชีเงินเดือนย้ อนหลังสามเดือนที*ผา่ นมา
หลักฐานการไม่ได้ เข้ ารับบริ การจากศูนย์รับดูแลเด็ก KITA
ใบรับรองแพทย์ (หลักฐานการกักกันตัว)
หลักฐานการจัดเตรี ยมงาน
กรุ ณาอย่ าเย็บเอกสารเข้ าด้ วยกัน
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