Kérjük, ne tűzze össze a dokumentumokat

Igénybejelentés a koronavírus miatti keresetkiesés kárpótlására

.
.
.
.
.
.
.

.

1. Kérelmező személyes adatai
1.1 Név

.

1.2 Összes keresztnév

.

1.3 Születési dátum

1.4 Biztosított száma

756
nap, hónap, év

Az AHV 13 számból áll, írja be a számsort pont és térköz nélkül. Az AHV-számot
megtalálja a svájci betegségbiztosító kártyáján is.

1.5 Cím
Utca, házszám

Telefon / Mobil

Irányítószám, helységnév

E-Mail

.
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2. Nyilatkozat a munka félbeszakítása előtti kereső tevékenységgel kapcsolatban
.
.
.
2.1 Ön alkalmazotti viszonyban dolgozik?
igen
nem
Összes munkaadó neve és címe

Munkaadó elszámolási száma

Mennyi volt az AHV-köteles bruttó bevétele az utolsó hónapban a kártérítési igénye előtt?

CHF
Kapott a munka megszakítása ellenére továbbra is fizetést?
igen
nem
A kárpótlás, a fizetés további folyósítása esetén, az ön munkaadójának lesz kifizetve.
Beleegyezésemet adom, hogy az elszámolás fénymásolatát megkapja a munkáltató.
Ön forrásadó-köteles?
igen nem
Melléklet: Az összes munkáltató bérelszámolása az elmúlt három hónapról
2.2 Ön önálló vállalkozó?
igen
nem
Az illetékes nyugdíjpénztár (Ausgleichskasse) neve

Elszámolási szám

Melyik nyilvános intézményhez tartozika az ön vállalata?
Boltok és piacok
Éttermek
Bárok, diszkók, éjszakai klubbok és erotikus vállalatok
Szórakoztatóipari- és szabadidős vállalatok, nevezetesen múzeumok, könyvtárak, mozik, koncert központok, színházak,
casinók, sportközpontok, edzőtermek, uszodák, wellness központok, síelői területek, botanikus és állatkertek
Testi érintkezésen keresztül működő vállalatok mint fodrászatok, masszázs és kozmetikus szalonok, tetováló stúdiók
más
Kérjük fejtse ki bővebben

.
Ön forrásadó-köteles?
igen nem

3. Munka megszakításának az oka
Családon kívüli gyermekfelügyelet félbeszakadása 12 éven aluli gyermekek
számára. Nyilatkozat a másik szülővel kapcsolatban
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Név

.

Összes keresztnélv

.

Születési dátum

Biztosított száma

nap, hónap, év

Az AHV 13 számból áll, írja be a számsort pont és térköz nélkül. Az AHV-számot
megtalálja a svájci betegségbiztosító kártyáján is.

756

Sorolja fel mindazon gyermeket, melyek még nem töltötték be 12. életévüket, és melyeknek a családon kívüli felügyelete a
koronavírus járvány miatt szűnt meg. Az iskolai szünet alatt erre nincs jogosultság.
Név

Keresztnév

Születési dátum

Családon kívüli felügyelet megszűnésének
oka
Iskola bezárása (óvodákkal egyetemben)
Napközi (KITA) bezárása
A számításba vett felügyeleti személy rizikócsoportba tartozik

Milyen előzetes betegségről van szó?
magas vérnyomás
cukorbetegség szív- keringésimegbetegedések krónikus légúti
megbetegedések
megbetegedések és terápiák, mellyek az
immunrendszert gyengítik
rákos megbetegedések

A A számításba vett felügyelő személy adatai (rizikócsoport)
65 év feletti
Előzetes
megbetegedések

Azok az időszakok, amikor a családon kívüli felügyelet nem volt lehetséges.
tól

ig

napok száma

Melléklet: A napközi (KITA) igazolása a felügyelet megszűnéséről
A kereső tevékenység félbeszakítása a karanténról szóló intézkedés miatt
tól

ig

nap, hónap, év

nap, hónap, év

Karantén lett elrendelve?
igen nem
Ki rendelte el (orvos, más hivatal)?

Melléklet: orvosi igazolás
A vállalat bezárása a Szövetségi Tanács rendelete miatt (csak önálló vállalkozók részére)
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tól

ig

nap, hónap, év

nap, hónap, év

Egy tervezett rendezvény elmaradása az erre vonatkozó hatályos rendelet miatt (csak önálló vállalkozók részére)
Melyik napokon?
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4. A kárpótlás kifizetése
A kárpótlás közvetlenül az alábbi banki- vagy postai folyószámlára fizetendő

Folyószámla tulajdonosa

Bank / posta neve és címe

IBAN-szám

CH
Elismervény
A kárpótlás csak a tényleges munka megszakításának időszakára vonatkozik. Hamis nyilatkozatok megtorlással járnak.
A jogosultság a meg nem igényelt kártérítésekre öt évvel a Szövetségi Tanács rendeletének feloldása után évül el.
A kérvényező személy a formanyomtatvány benyújtásával tudomásul veszi a fent megnevezett előírásokat, és igazolja
a megadott adatok helyességét.
Mellékletek:
Az elmúlt három hónap bérelszámolása
A napközi (KITA) igazolása a felügyelet
megszűnéséről
Orvosi igazolás (igazolás a karanténről)
Rendezvény bizonylata

Kérjük, ne tűzze össze a dokumentumokat.
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