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Інформаційний захід
Центр зайнятості Регіон Ганновер
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Базове матеріальне забезпечення - Допомога по безробіттю

До 31. травня 2022 виплати по Закону про надання притулку(AsylbLG)
З 01. червня 2022 виплати через центр зайнятості (SGB II)

Від центру зайнятості Ви можете отримати:

Забезпечення Консультація Освіта й активна участь (BuT)

Регулярні потреби Вивчення мови Шкільні екскурсії

Проживання/оренда Підвищення кваліфікації/ 
Визнання дипломів

Учать у соціальному житті

Медичне страхування Робота/ Освіта Учнівські квитки на проїзд

Додаткові потреби вагітних і батьків-одинаків При виникнення проблем Допомога з навчанням

Меблі та одяг Участь у заходах Обіди

(шкільне приладдя)*
*фіксована допомога для 

школярів

Пояснення щодо базового матеріального 
забезпечення:
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Якщо Ви вже отримуєте виплати відповідно до Закону про надання притулку (AsylbLG), Вам поки що не потрібно писати жодної 

заяви. Центр зайнятості обмінюється інформацією з соціальною службою. Ви отримаєте супровідний лист і формуляр заяви 

поштою. Щодо людей, які поки що не отримують жодних виплат відповідно до Закону про надання притулку: для отримання 

допомоги з 01.06.2022 Ви можете подати заяву до відповідного відділу центру зайнятості. Актуальну інформацію про це Ви 

знайдете на нашій вебсторінці.

Що Ви повинні нам надати

Дозвіл на тимчасове проживання – також від членів сім’ї, що 
проживають разом з Вами (надає міграційна служба)

Підтвердження членства у медичній страховій компанії (див. 
Пам’ятку/додаток

Договір оренди або інше підтвердження місця проживання, як 
альтернатива прописка з центру обслуговування населення

Номер рахунку у Німеччині

Робочий договір, якщо Ви працюєте

Автобіографія
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Zuständigkeiten/ Kontakt

На вказаній території є дійсними повноваження 
відділу центру зайнятості на Kabelkamp, що 
відповідає за місто Ганновер

Територія відповідальності 12 центрів зайнятості в регіоні 
Ганновер та околицях

Інформація за посиланням
www.jobcenter-region-hannover.de

Філіали

JobcenterRegionHannover

JobcenterH

jobcenterh

http://www.jobcenter-region-hannover.de/
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Додаток: Пам’ятка для українських біженців без медичного страхування або страхування по догляду за хворими

Правове врегулювання
Відповідно до закону кожен, хто проживає у Німеччині мусить бути застрахований на випадок хвороби та необхідності 
довгострокового догляду. Як правило, коли Ви отримуєте допомогу по безробіттю (ALG II), ви зобов’язані мати обов’язкове 
медичне страхування та соціальне страхування на випадок необхідності довгострокового догляду. При поданні документів на 
допомогу (ALG II), Ви теж підпадаєте під це правило.

Що потрібно робити, щоб відкрити обов’язкову страховку?
Ви можете обирати обов’язкове медичне страхування в межах загальних правил. Страхова компанія не може відмовити у вступі 
до страхової та мусять видати Вам  сертифікат, що підтверджує, що вони Вас прийняли. Цей сертифікат Ви мусите пред’явити 
центру зайнятості. Цю Памятку Ви можете взяти з собою і пред’явити страховій компанії.

Хто оплачує страхування?
Центр зайнятості оплачує обрану Вами медичну стаховку та страховку по догляду на період, протягом якого Ви отримуєте від 
нього матеріальну допомогу. Центр зайнятості реєструє Вас у обраній страховій компанії. 

Що трапиться, якщо я цього не зроблю?
Зверніть увагу: Центр зайнятості не покриває жодних витрат за медичне обслуговування особам без медичного страхування. За 
час без страхового покриття може стягуватись заборгованіть за внесками та пеня. 



6

Листівка для українських біженців без медичного страхування та довгострокового догляду

Правове регулювання
У Німеччині за законом має кожен застрахуватися від ризику хвороби та догляду. Як правило, при отриманні 
допомоги по безробіттю ІІ виникає обовʼязок бути застрахованим за обовʼязковим медичним страхуванням та за 
социальним страхуванням довгострокового догляду. У Вашому випадку, подавши заяву на отримання допомоги по 
безробіттю ІІ, задоволняються вимоги щодо обовʼязкового страхування за загальнообовʼязкового медичного 
страхування та страхування довгострокового догляду.

Що мени потрібно зробити, щоб отримати обовʼязкове медичне страхування.
Ви можете вільно обирати компанию з обовʼязкового медичного страхування в рамках загального права вибору 
медичних страхових компаний. Вони не можуть відмовитися і повинні видати вам свідоцтво про членство. Ви 
повинні надати це свидоцтво про членсво до JobCenter. Ви может взяти цю листівку з собою до вибраної вами 
страхової комнаніі та показати її там.

Хто оплачує страхове покриття?
JobCenter сплачує внески на обовʼязкове медичне страхування та довгостроково догляду, яке ви обрали, поки ви 
отримуєте пільги, і реєструе вас у ньому.

Що станеться, якшо я про це не буду піклуватись?
Будь ласка, зверніть вашу увагу: JobCenter не покриває витрати на медичне обслуговування для осиб без 
медичного страхування. Бонуси-/ заборгованість за внесками та бонуси-/ пеня за несвоєчасну оплату також можуть 
виникти на час без страхового покриття.


