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Informacija  
 
 
Sredstva iz  
Savezne zaklade „Majka i dijete – zaštita nerođenoga života“ 
 

 smije se zatražiti samo u jednom savjetovalištu; 

 

 su neoporeziva; 
 

 ne smiju se uračunati u isplate Socijalnog zakona (SGB);  
 

 ne mogu se plijeniti*. 

* Napomena:  
Molimo obavijestite Savjetovalište, ako ste Vi vlasnica P-računa odn. ako Vaša 
primanja podliježu pljenidbi. Savjetovalište će Vam pružiti pomoć pri zaštiti 
sredstava zaklade kod neophodnih formalnosti.  

 
 
Ne postoji pravno pravo na sredstva iz Savezne zaklade „Majka i dijete – zaštita 
nerođenoga života“.  
 
Neodložno se mora poslati sljedeća dokumentacija, koja još nedostaje:  
 

  putovnica / osobna iskaznica / ili sl.  

  Trudnička knjižica / potvrda o trudnoći  

  dokazi o prihodima  

  dokaz o troškovima smještaja  

  Ostalo:       ____________________________________________  

 
Ako se dokumentacija ne pošalje do           , zahtjev se ne može 
odobriti.  
 
Pravovremeno se mora priložiti preslika Rodnog lista.  
 
 
 
 
 

 

Savjetovalište (pečat)  
 
 

Ime i prezime savjetnice / savjetnika  
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Izvadak iz  
 
Zahtjeva za sredstva iz Savezne zaklade  
„Majka i dijete – zaštita nerođenoga života“ 
 
- na Vašem materinskom jeziku  
 
 
 
 
10. Izjave podnositeljice zahtjeva  
 
 

10.1 Izjava o suglasnosti u vezi sa zaštitom podataka  
Ja sam suglasna s tim, da se moji podaci proslijede nadležnim službama, 

povezanima sa Saveznom zakladom, ukoliko je to neophodno za odobrenje pomoći 
i izbjegavanje višestrukih isplata. Podaci se i pri proslijeđivanju koriste samo u 

okviru dotičnih važećih propisa o zaštiti podataka i uništavaju poslije isteka pet 

godina od posljednje isplate.  

 
 

10.2 Ja potvrđujem, da su moji podaci u zahtjevu (točka 1 – 9) točni i potpuni i da ja za navedenu 
svrhu nisam podnijela zahtjev ili primila odn. neću podnijeti zahtjev u nijednom drugom 

savjetovalištu za isplate iz sredstava Savezne zaklade. Ja znam, da je protivno postupanje 
kažnjivo i da sam obvezna vratiti isplate.  

 

Ja ću neodložno prijaviti izmjene danih podataka, osobito u vezi s dohodovnim prilikama ili 
tijekom trudnoće.  

 
 

10.3 Meni je poznato, da ne postoji pravno pravo na sredstva iz Savezne zaklade „Majka i dijete“ i 

da se ona smiju koristiti samo za svrhu koju je Zaklada odredila. Ja se obvezujem, da ću 
odobrena sredstva svrsishodno iskoristiti samo za svrhu koju sam navela u zahtjevu – kao 

trudnička odjeća, prva oprema za bebu, namještaj za dijete itd. – i da ću to na zahtjev 
dokazati. U protivnom Zaklada je ovlaštena zatražiti povrat sredstava.  

 
 

10.4 Primila sam Informaciju.  

Ja se obvezujem, da ću neodložno priložiti Rodni list djeteta / djece.  
 

 

 
Ja svojim potpisom potvrđujem istinitost podataka i da sam primila na znanje 
upute pod 10.1 do 10.4.  

 

 


