Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Η οικονομική βοήθεια από το
Ομοσπονδιακό ίδρυμα „Μητέρα και παιδί – Προστασία του Αγέννητου παιδιού“
δύναται να αιτηθεί μόνο σε ένα Συμβουλευτικό Κέντρο,
απαλλάσσεται από το φόρο,
δεν επιτρέπεται να συνυπολογισθεί με την οικονομική βοήθεια που λαμβάνει κανείς
βάσει του κώδικα κοινωνικής προνοίας,
δεν δύναται να κατασχεθεί, δεν υπόκειται κατάσχεσης*.

* Προσέξτε:
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το Συμβουλευτικό Κέντρο, εάν είστε κάτοχος ενός
Τ-λογαριασμού ή το εισόδημά σας υπόκειται κατάσχεσης. Το Συμβουλευτικό
Κέντρο, σας βοηθά με τις απαραίτητες ενέργειες να προστατεύσετε την οικονομική
βοήθεια του ιδρύματος.
Επί των οικονομικών πόρων του Ομοσπονδιακού Ιδρύματος „Μητέρα και παιδί –
Προστασία του Αγέννητου παιδιού“ δεν υφίσταται καμία νομική απαίτηση.
Τα ακόλουθα έγγραφα που λείπουν ακόμη θα πρέπει να υποβληθούν αμέσως:
Διαβατήριο / δελτίο ταυτότητας / ή παρόμοια
Βιβλιάριο μητέρας / πιστοποιητικό εγκυμοσύνης
Αποδείξεις εισοδήματος
Απόδειξη των εξόδων διαμονής
Άλλες δαπάνες:

_____________________________________

Εάν δεν καταθέσετε τα δικαιολογητικά μέχρι τις
εγκριθεί η αίτηση.

, δεν δύναται να

Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως.

Συμβουλευτικό Κέντρο (σφραγίδα)

Όνομα της/του συμβούλου
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Αποσπάσματα από την

αίτηση για χορήγηση οικονομικής βοηθείας από το ομοσπονδιακό ίδρυμα
„Μητέρα και παιδί – Προστασία του Αγέννητου παιδιού“
- στην γλώσσα σας

10. Δηλώσεις της αιτούσης
10.1

Συναίνεση για την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Συμφωνώ, να διαβιβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα στις αρμόδιες αρχές, που
συνδέονται με το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα, εφόσον είναι αναγκαίο για την
χορήγηση βοηθείας και για την αποφυγή πολλαπλών υπηρεσιών. Σε περίπτωση
διαβίβασης θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα μου μόνο στα πλαίσια
των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και θα καταστραφούν αμέσως μετά την παρέλευση των πέντε ετών
από την τελευταία πληρωμή.

10.2 Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης (σημείο 1 - 9) είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι για
τον αναφερόμενο σκοπό δεν υπέβαλα αίτηση και δεν πρόκειται να υποβάλλω σε κανένα άλλο
Συμβουλευτικό Κέντρο ή έλαβα υπηρεσίες με χρήματα του Ομοσπονδιακού ιδρύματος.
Γνωρίζω, ότι διαφορετικά γίνομαι τιμωρητέα και υποχρεούμαι να εξοφλήσω τα οφέλη.
Για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα στοιχεία που σας έδωσα, ιδίως σ’ αυτά που αφορούν το
εισόδημα μου ή την πορεία εγκυμοσύνης μου , θα σας ενημερώσω αμέσως.

10.3 Γνωρίζω, ότι δεν υφίσταται κανένα νομικό δικαίωμα για οικονομική βοήθεια από το
Ομοσπονδιακό Ίδρυμα, „ Μητέρα και παιδί „ και ότι αυτή η βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό του Ιδρύματος. Υποχρεούμαι, να χρησιμοποιήσω την
χορηγούμενη οικονομική βοήθεια κατάλληλα μόνο για τον σκοπό που τα ζήτησα- όπως ρούχα
εγκυμοσύνης, αρχικό εξοπλισμό του παιδιού, έπιπλα για το παιδί, κ.λπ.- και εάν μου ζητηθεί
να το αποδείξω. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούται το ίδρυμα να μου ζητήσει να επιστρέψω
την οικονομική βοήθεια.
10.4 Έλαβα ενημερωτικό φυλλάδιο.
Υποχρεούμαι να καταθέσω αμέσως το πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού/των
παιδιών.

Με την υπογραφή μου επιβεβαιώνω τις αληθείς πληροφορίες και ότι έλαβα
γνώση των υποδείξεων 10.1 μέχρι 10.4.
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