KÉRELEM
anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló
megállapodás megkötése iránt1

1. A kedvezményezett személy adatai
Viselt családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Anyja születési családi és utóneve:
Születési hely:
Születési idő:
TAJ szám:
Lakóhelye (állandó lakcíme):
Tartózkodási helye:
Levelezési címe:
Telefon:
E-mail cím:

. év

. hónap

. nap

. év

. hónap

. nap

2. A megállapodást kötő személy adatai2
Viselt családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Anyja születési családi és utóneve:
Születési hely:
Születési idő:
TAJ szám:
Lakóhelye (állandó lakcíme):
Tartózkodási helye:
Levelezési címe:
Telefon:
E-mail cím:
3. Jelenlegi foglalkoztatóra vonatkozó adatok3
Foglalkoztató neve:
Foglalkoztató székhelye:
Foglalkoztató adószáma:

-

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük, olvassa el a kapcsolódó tájékoztatót!
Csak abban az esetben töltendő ki, ha a kedvezményezett személy javára - a járulékfizetés átvállalásával - más
személy köti meg a megállapodást.
3
Azon - magyar - foglalkoztató adatai, amelynél fennálló biztosítási jogviszonyból a csecsemőgondozási díj,
gyermekgondozási díj vagy örökbefogadói díj iránti kérelem benyújtására sor kerül(t).
1
2

4. Uniós intézményben fennállt jogviszonyra vonatkozó adatok4
Uniós intézmény megnevezése:
Uniós
intézményben
fennállt
szolgálati jogviszony időtartama:

. év
. év

. hónap
. hónap

. naptól
. napig

5. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra vonatkozó adatok5
5.1.

Milyen ellátást kíván igénybe venni?
Csecsemőgondozási díj
Gyermekgondozási díj
Örökbefogadói díj

5.2.

Az ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtására sor került-e már?
Igen
Nem

5.3.

Az ellátás iránti kérelmet elbíráló szerv, illetve az eljárás adatai6

Kifizetőhely / Kormányhivatal neve:
Kifizetőhely / Kormányhivatal székhelye:
Ügy / eljárás azonosító száma:

Kelt: ________________,

. év

. hónap

. nap

_________________________________
Kérelmező / Képviselő7

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási
feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szolgálati
jogviszonyra vonatkozó adatok.
5
Azon ellátásra vonatkozó adatok, amelynek a megállapítását Magyarországon kérelmezte / kérelmezni kívánja a
kedvezményezett.
6
Azon társadalombiztosítási kifizetőhely vagy kormányhivatal (és ezen szervek eljárásának) adatai, amelynél
folyamatban van (volt) a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy örökbefogadói díj iránti eljárás. Az
5.3. pont csak abban az esetben töltendő ki, ha az 5.2. pontban Igen válasz került megjelölésre.
7
Meghatalmazott eljárása esetén a kérelemhez csatolni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, illetve jegyzőkönyvbe mondott meghatalmazást.
4

