Anyasági segély (Mutterschaftsgeld)
Németországban a terhesség ideje alatt úgynevezett anyasági segély
igényelhető, amely biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás. Az ellátást a
legtöbb esetben a szülés előtti hat hétre és az utána következő nyolc hétre
folyósítják.
Az ellátás összegét azon németországi munkaviszonnyal rendelkező nők
esetében,
akik
jogosultak
az
anyasági
biztosításra
és
állami
betegbiztosítással rendelkeznek, az édesanya bére vagy fizetése alapján
állapítják meg, mely összeg nem haladhatja meg a napi 13 eurót.
Azoknak, akik nem fizetnek betegbiztosítást, ám mégis az állami
betegbiztosítási rendszer tagjai (pl.: tanulók) vagy a munkaviszonyuk a
terhesség ideje alatt szűnt meg, napi 13 eurót folyósít az állami
egészségbiztosító.
Az állami betegbiztosítónál családi alapon biztosított, részmunkaidőben
foglalkoztatottak az állami egészségbiztosítótól egy összegben 210 euróra
jogosultak.
Magán betegbiztosítással vagy betegbiztosítással nem rendelkezőknek
szintén egy összegben 210 eurót utal ki az állami egészségbiztosító. Ezt a
munkáltató hozzájárulása egészíti ki.
Az igénylés: Az igényléshez formanyomtatványt a nogyogyasz ad, a papirt
a betegbiztositohoz kell elkuldeni illetve a masolatat a munkaltatohoz
benyujtani.

Kindergeld (családi pótlék)
A családi pótlékra a Németországban lakóhellyel rendelkező szülők
jogosultak. A pótlék a gyermek 18. életévének betöltéséig, közép- és
felsőoktatási tanulmányok folytatása esetén max. 25 éves korig,
munkanélküli gyermek után 21 éves korig jár. Amennyiben a 18 évesnél
idősebb gyermek saját jövedelme éves szinten meghaladja a 8004 eurót, a
szülők nem jogosultak családi pótlékra.
A családi pótlék összege (2012):
egy és két gyermek esetén gyermekenként: havi 184 euró,
harmadik gyermekre: havi 190 euró,

a negyedik, illetve minden további gyermekekre: havi 215 euró.
Az igénylés: A családi pótlékot a német személyi jövedelemadóról szóló
törvény szabályozza. Az ellátást írásbeli igénylés alapján biztosítják.
Az igénylési formanyomtatványt a Munkaügyi Hivatal (Arbeitsagentur) alá
tartozó családtámogatási pénztárhoz (Familienkasse) kell benyújtani.
Szukseges hozza: lakcím bejelentő, születési anyakönyvi gyereknek,
Házassági papír, Apa munkahelyi igazolása, szulok személyi igazolványa

Szülői támogatás (Elterngeld)
Az a szülő jogosult rá, aki németországi lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkezik, vele egy háztartásban élő gyermekét saját maga neveli,
és legfeljebb heti 30 órában, részmunkaidőben foglalkoztatott. A juttatást a
szülő minimum 2, maximum 12 hónapigveheti igénybe (A két szülő összesen
12 hónapra jogosult, ezt megoszthatják). A szülői támogatás maximum a
gyermek 14 hónapos koráig vehető igénybe. Speciális esetekben a
jogosultsági hónap 14 hónapra meghosszabbítható. A 12 hónapra járó
összeg kifizetését lehet hosszabb időszakra elosztva (24 hónap) is kérni.
A juttatás összege a szülési hónap előtti tizenkét naptári hónap
munkavégzésből származó átlagkeresetének 67 százaléka, minimum 300,
maximum 1800 euró havonta (munkanélküliek a minimum anyasági
támogatást (300 euró) kapják). Amennyiben a munkavégzésből származó
átlagos jövedelem nem éri el az 1000 eurót, a 67 százalékos érték 2 eurós
„különbözetenként” 0,1 százalékponttal emelkedik.

A szülői támogatással kapcsolatos további információ:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/themen-lotse,thema=themaelterngeld.html
http://www.zbfs.bayern.de/elterngeld/index.html
Az igénylés: Az ellátást írásban kell igényelni. Az igényléshez szükséges
nyomtatványok erről
az
oldalróltölthetők
le.
Az alábbi
oldalon a
németországi lakóhely irányítószámának beírásával megkeresheti az
illetékes
hivatalt,
ahol
a
szülői
támogatás
(Elterngeld)
igényelhető. http://www.familienwegweiser.de/wegweiser/Service/formulare.html

Szukseges hozza:
Geburtsbescheinigung "Elterngeld" + 12 havi
bérpapírod + Mutterschaftsgeldről határozat a Krankenkasse-tól és a
munkáltatótól + Familienmeldebestätigung a Rathausból.
Plusz penzek az eltern geld lejarta utan igenyelhetoek:
Landeserziehungsgeld: Zentrum Bayern Familie und Soziales
http://www.zbfs.bayern.de/erziehungsgeld/

Betreuungsgeld: ez azoknak jár akiknek a babájuk 2012. aug 1-je után
születtek, elterngeld után.ha nem adod be bölcsibe.ezzel támogatják hogy
maradj otthon a babával.a baba 36.hónapjáig jár, első év 100, 2.év
150euro.
http://www.zbfs.bayern.de/betreuungsgeld/index.html
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