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Bilgi broşürü 
 
 
Federal „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ - Vakfı  
("Anne ve Çocuk - Doğmamış yaşamın korunması") fonları 
 

 için sadece bir danışma merkezinde başvuruda bulunulabilir; 

 

 vergiden muaftır; 
 

 SGB (Sosyal Güvenlik Kanunu) ödemeleriyle mahsup edilemez; 
 

 haczedilemez*. 

* Dikkat:  
Bir P-Konto sahibiyseniz (hacze karşı korunmuş banka hesabı) veya gelirleriniz 
bir haciz işlemine tabi ise danışma merkezini lütfen bilgilendiriniz. Danışma merkezi 
sizi, vakıf fonlarının korunması için gerekli formalitelerde destekleyecektir. 

 
 
Federal „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ - Vakfı fonları almak bir yasal 
hak değildir. 
 
Aşağıda belirtilen ve henüz eksik olan belgelerin en kısa zamanda ibraz edilmesi 
gerekmektedir: 
 

  Pasaport / Nüfus Cüzdanı / veya benzeri 

  Mutterpass (annelik karnesi)/ Hamilelik belgesi 

  Gelir belgeleri 

  Konut masraflarına ait belge 

  Diğerleri:       __________________________________________  

 
Belgeler           tarihine kadar elimize geçmezse, başvurunuz kabul 
edilemez. 
 
Doğum belgesinin bir fotokopisi geciktirmeden ibraz edilmelidir. 
 
 
 
 
 
 

Danışma merkezi (mühür) 
 

 

Danışmanın adı 
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Alıntı: 
 
Federal  
„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ - Vakfı  
("Anne ve Çocuk - Doğmamış yaşamın korunması")  
fonları için başvuru 
 
- ana dilinizde 
 
 
 
 
10. Başvuru sahibinin beyanları 
 

 

10.1 Bilgilerin korunması hakkında rıza beyanı 
Bana ait bilgilerin, yardımların tahsis edilmesi ve birden fazla defa ödemelerde 

bulunulmasını önlemek için gerekli olduğu ölçüde, Federal Vakıf ile ilgili yetkili 

yerlere iletilmesini kabul ediyorum. Bilgiler, bu yerlere iletilse dahi, sadece ilgili 
geçerli bilgilerin korunması yönetmelikleri çerçevesinde kullanılacak ve son 

ödemeden sonra beş yılın dolmasıyla birlikte imha edilecektir. 

 
 

10.2 Başvuruda verdiğim bilgilerin (1 – 9 şıkları) doğru ve eksiksiz olduğunu ve belirttiğim amaç için 

başka hiçbir danışma merkezinden Federal Vakıf fonlarından ödeme almak için başvuruda 
bulunmadığımı veya ödemeler almadığımı ve de ileride başvurmayacağımı taahhüt ederim. 

Aksi halde cezalandırılabileceğimi ve ödemeleri geri ödemekle yükümlü olduğumu biliyorum. 
 

Verdiğim bilgilerde değişikliklerin meydana gelmesi halinde, özellikle gelir durumu veya 

hamilelik gidişatı ile ilgili değişikliklerde, bunları derhal bildireceğim. 
 

 
10.3 Federal „Mutter und Kind“ - Vakfı fonları almaya yasal olarak hakkım olmadığını ve bunların 

sadece Vakıf tarafından belirlenmiş amaç için kullanılabileceğini biliyorum. Tahsis edilen fonları 

amacına uygun olarak sadece başvuruda belirttiğim amaç - hamilelik kıyafetleri, ilk bebek 
eşyaları, çocuk için mobilya vs. - için kullanacağımı ve istenmesi halinde bunları kanıtlamayı 

kabul ediyorum. Aksi halde Vakıf fonları geri talep etme hakkına sahiptir. 
 

 
10.4 Bilgi broşürü tarafıma verildi. 

Çocuğun/çocukların doğum belgesini en kısa zamanda ibraz etmeyi taahhüt 

ediyorum. 
 

 

 
İmzamla verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve 10.1 ile 10.4 arasındaki 
şıklardaki açıklamaları okuduğumu onaylıyorum. 

 

 


