Kérelmező / biztosított családi és utóneve:
Személyi száma:
Alulírott A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény (Zakon o urejanju trga dela) 118. cikkelye
alapján, megjelent a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjának 80/2010-es, 40/12-es (ZUJF), 21/13as, 63/13-as, 100/13-as és 63/13-as (ZIUPTDSV) számában (Uradni list RS št. 80/2010, 40/12ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 63/13-ZIUPTDSV) a következő kérelmet nyújtom be
KÉRELEM
a fél nem használt munkanélküli ellátás, illetve a nyugdíj- és rokkantsági biztosítás
kifizetése iránt
A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatala elismerte jogosultságomat:
 a munkanélküli segélyre a munkanélküliség idejére
 a nyugdíj- és rokkantsági biztosítás kifizetésére
amelyet nem használtam fel teljes egészében.
 az új jogosultság helyett szeretném a fennmaradó jogomat érvényesíteni, mert az hosszabb időre
vonatkozik, mint az új jogosultság.
Érvényesítem a családtagokra vonatkozó adókedvezményt:
(csak a segély kifizetése esetén)

A KÉRELMEZŐ NYILATKOZATAI
1.

Mielőtt munkanélkülivé váltam volna
 nem voltam, és most sincsenek munkából származó bevételeim.
 voltak és a jövőben is lesznek munkából származó bevételeim.

2.

Tudomással bírok arról a kötelezettségről, hogy A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény (Zakon o urejanju trga
dela) 67. cikkelye alapján köteles vagyok értesíteni a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatalát (a továbbiakban:
Hivatal) az elvégzett munkáról, a megállapodott bérről és a kifizetés időpontjáról. Amennyiben a biztosított elmulasztja
a folyamatos értesítést, illetve legfeljebb 8 napon belül nem értesíti a Hivatalt a kiegészítő jövedelem kifizetéséről, az
elvégzett munkáról, a megállapodott bérről és a kifizetés időpontjáról, megszűnik a munkanélküli segélyre való
jogosultsága, és vissza kell fizetnie a jogtalanul felvett segély összegét.

3.

Tudomással bírok arról, hogy A közigazgatási törvény (Zakon o splošnem upravnem postopku) 66. és 139. cikkelye
szerint a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatalának meghatalmazott ügyintézője az ügyintézés során adatokat
szerez az üggyel kapcsolatban, amelyek befolyásolhatják a Hivatal döntését, és ezt nem tiltom meg.

4.

Tudomással bírok arról, hogy A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény (Zakon o urejanju trga dela) 124.
cikkelyének 4. szakasza alapján köteles vagyok értesíteni a Hivatalt mindazokról a körülményekről, amelyek
befolyásolják a munkanélküli segélyre való jogosultság megszerzését, szünetelését vagy elveszítését, mégpedig a
körülmény keletkezésétől számított legfeljebb 8 napon belül.

5.

Tudomással bírok arról, hogy fenti döntésemet, mely szerint az új jogosultság helyett szeretném a munkanélküli
segélyre való fennmaradó jogomat érvényesíteni, csak az elsőfokú hatóság döntésének meghozataláig vonhatom vissza.

6. Kijelentem, hogy minden megadott adatom valós, értük anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
A FEL NEM HASZNÁLT MUNKNÉLKÜLI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM
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A KÉRELEM MELLÉKLETEI:
1. Munkaszerződés(ek) – a kérelmezőnek kell benyújtania
2. A munkaszerződés megszűnésének dokumentumai, illetve az arról szóló határozat – a
kérelmezőnek kell benyújtania
A KÉRELMEZŐ CSALÁDTAGJAINAK ADATAI

AKIKRE VONATKOZÓAN A KÉRELMEZŐ A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKKAL ÖSSZHANGBAN
ÉRVÉNYESÍTI AZ ADÓKEDVEZMÉNYT:

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

SZÜLETÉSI
ÉV

ADÓSZÁM

SZEMÉLYI
SZÁM

ROKONI
KAPCSOLAT

A rokoni kapcsolatokat a következőképpen
jelölje: A – gyermek
A.1 – gyermek 18 éves korig
A.2 – gyermek 26 éves korig, aki középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytat
A.3 – 26 évesnél idősebb gyermek, amennyiben 26. életéve előtt beiratkozott az egyetemre, legfeljebb 6 évig az egyetemre és legfeljebb 4 évig a
posztgraduális képzésre való beiratkozás napjától számítva
A.4 –18 évesnél idősebb gyermek, amennyiben nem tanul, munkaképes és jelentkezett a foglalkoztatási hivatalnál
A.5 – gyermek, aki különleges ápolást és nevelést igényel, és gyermeknevelési segélyre jogosult A szülői segélyről és a családi
pótlékokról szóló törvénnyel összhangban, vagy támogatásra jogosult A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény szerint
B – munkaképtelen gyermek, a szellemi és mozgássérült emberek társadalmi védelméről szóló előírásokkal összhangban
C – munkanélküli vagy munkát nem végző házastárs vagy élettárs
D – a biztosított szülei illetve örökbefogadó szülei

A kérelem beérkezet

a következő mellékletekkel:

A kérelmet ki kell egészíteni a következőkkel:

a következő időpontig:
Kérelmező aláírása:

A kérelmet kiegészítették:
Dátum:

a következő mellékletekkel:
A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatal hivatalos
személyének utóneve és családi neve, valamint aláírása:
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