Formularz danych – zasiłek rodzinny w Danii
PROCEDURA
PROCEDURA
UBIEGANIA
UBIEGANIA SIĘ
SIĘ OOZASIŁEK
ZASIŁEK
RODZINNY
RODZINNY

Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz:
- akt małżeństwa na druku europejskim
- akt urodzenia dziecka/dzieci na druku europejskim
- zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem
- zaświadczenie z MOPS-u
- umowa o pracę
- odcinki z wypłat
- karta podatkowa
- potwierdzenie posiadanego rachunku bankowego
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie uiszczenia opłaty
Dane do przelewu:
Nr konta: 45 1240 5400 1111 0010 3629 8915
DORFIN Group Sp. z o. o.
ul. Świętojańska 47/48
80-840 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko klienta / Zasiłek rodzinny DANIA
Komplet dokumentów dostarcz do biura lub wyślij pocztą na adres:
DORFIN Group Sp. z o. o.
ul. Świętojańska 47/48
80-840 Gdańsk
z dopiskiem: Imię i nazwisko klienta/Zasiłek rodzinny DANIA
Pojedyncze dokumenty można dosłać e-mailem na adres: bok@podatkowo.pl

CENNIK
USŁUGA

CENA

Wysłanie wniosku

400 PLN

Tłumaczenie jednej strony dokumentu

55 PLN

Pomoc po uzyskaniu decyzji (opłata roczna)

200 PLN
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INFORMATOR O ZASIŁKU RODZINNYM W DANII
- Nasza usługa polega na pośredniczeniu między Klientem a urzędem duńskim do momentu uzyskania decyzji.
- Zasiłek rodzinny przysługuje osobom pracującym w Danii minimum 6 miesięcy. Osoby te muszą odprowadzać składki na
duńskie ubezpieczenie społeczne oraz być zarejestrowane w tzw. krajowym rejestrze (posiadać numer CPR).
- Zasiłek przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dalszą naukę.
- O zasiłek można starać się do 3 lat wstecz.
- Zasiłek wypłacany jest wyłącznie za udokumentowane miesiące, dlatego ważne jest dołączenie wszystkich odcinków z
wypłat.
- Świadczenie wypłacane jest raz na trzy miesiące.
- Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka oraz od okresu pracy w Danii.
- Każda zmian dotycząca zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania powinna być zgłaszana do urzędu. Nie informowanie o
zmianach może poskutkować wstrzymaniem zasiłku.
- Decyzja wydawana jest w ciągu około 12 miesięcy. Wypłata następuje w ciągu około 4/6 tygodni od wystawienia decyzji.
- Od każdej decyzji można się odwołać w ciągu 4 tygodni.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO W DANII

WIEK
DZIECKA

KWOTA
ROK 2018

KWOTA
ROK 2019

KWOTA
ROK 2020

Do 2 lat

4 506 DKK/
kwartał

4 557 DKK/
kwartał

4 596 DKK/
kwartał

3-6 lat

3 567 DKK/
kwartał

3 609 DKK/
kwartał

3 639 DKK/
kwartał

7-14 lat

2 808 DKK/
kwartał

2 838 DKK/
kwartał

2 862 DKK/
kwartał

15-17 lat

936 DKK/
kwartał

946 DKK/
kwartał

954 DKK/
kwartał

Dla osób mieszkających za granicą wysokość wypłacanego zasiłku zależy od okresu pracy w Danii. Wypłacany jest w
następującej wysokości:

Okres pracy

Wysokość
zasiłku (%)

6-12 miesięcy

25 %

12-18 miesięcy

50 %

18-24 misięcy

75 %

24 i więcej

100 %
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK RODZINNY W DANII
Imię i nazwisko
Numer PESEL
Numer CPR

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania

Obywatelstwo

Imię i nazwisko oraz PESEL żony / partnerki

DZIECI (imię i nazwisko, numer pesel i data urodzenia)

Dziecko 1
Dziecko 2
Dziecko 3
Nazwy pracodawców oraz okres zatrudnienia w ciągu
ostatnich 3 lat w Danii
Pracodawca 1

Pracodawca 2
Pracodawca 3

Przebieg zatrudnienia współmałżonki / partnerki w ciągu 3
ostatnich lat
Pracodawca 1
Pracodawca2

Pracodawca 3
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FORMULARZ DANYCH – ZASIŁEK RODZINNY W DANII
Czy pobierasz lub pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych?
Jeśli tak to wpisz okres za jaki pobierałeś świadczenie.
Czy pobierasz lub pobierałeś zasiłek chorobowy ?
Jeśli tak to wpisz okres za jaki pobierałeś świadczenie.
Czy pobierasz lub pobierałeś zasiłek rodzinny w innym
kraju? Jeśli tak podaj okres za jaki pobierałeś świadczenie.
Czy pobierałeś zasiłek rodzinny w Danii ?
Jeśli tak to podaj okres za jaki pobierałeś świadczenie.
DANE RACHUNKU BANKOWEGO (Podaj jeśli jeszcze nie zgłaszałeś danych do urzędu.)
Nazwa banku
Numer konta + IBAN
SWIFT i waluta

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług i akceptuję zawarte w nim warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o promocjach, zniżkach oraz innych akcjach
marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej od DORFIN Group Sp. z o.o. środkami komunikacji elektronicznej.

Chcę, aby realizacja usługi rozpoczęła się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i wiem, że w wypadku odstąpienia od
umowy będę zobowiązany do poniesienia kosztów usług faktycznie wykonanych, a w przypadku, gdy usługa zostanie zrealizowana w
całości przed upływem terminu do odstąpienia, prawo do odstąpienia nie będzie mi przysługiwać.

……………………………...
DATA

………………………………………………………………………………………………
…
CZYTELNY PODPIS KLIENTA
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