
 
 

Informationen für die Antragstellung nach dem SGB II für ukrainische Geflüchtete 
 

Voraussetzung für die Bewilligung und Auszahlung der Leistungen ist das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen. 

Für die Prüfung des Leistungsanspruchs werden ein Leistungsantrag beim Jobcenter und Unterlagen benötigt. 

➜ Die Formulare und alle weiteren wichtigen Details hierzu finden Sie unter: http://ukraine.jobcenter-augsburg-stadt.de 

 

Zusätzlich werden folgende Unterlagen zur Antragsbearbeitung zwingend benötigt: 

 Ausweise / Reisepässe / Geburtsurkunden aller Personen 

 Aufenthaltstitel nach § 24 Abs. 1 AufenthG oder Fiktionsbescheinigungen aller Personen  

 Deutsches Bankkonto oder Nachweis über die Kontoeröffnung, um Ihnen die SGB II-Leistungen auszahlen zu können 

 Mitteilung der Krankenkasse bei bereits bestehender Krankenversicherung bzw. Erklärung, bei welcher Krankenkasse das 

Jobcenter Sie versichern soll, falls noch keine Krankenversicherung besteht. 

 Nachweis über die Sozialversicherungsnummer (kann bei der Krankenkasse beantragt werden) 

oder Erklärung, dass noch keine Sozialversicherungsnummer beantragt wurde  

 Meldebescheinigung Wohnsitz oder Nachweis/Erklärung über Aufenthaltsort und Postadresse 

 Mietvertrag oder Nachweis über Kosten der Unterkunft (falls vorhanden) oder eine formlose Erklärung über den Aufenthaltsort 

 Erklärung, ob bereits Asylberwerberleistungen beantragt wurden. 

 

➜  Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, den Antrag und die Unterlagen online unter 

https://www.jobcenter-augsburg-stadt.de/index.php/ukraine/324-antraege einzureichen. 

 

Ihr Jobcenter Augsburg-Stadt 

 

 

Інформація для подання заяви згідно з Соціальним кодексом SGB II для 

українських біженців 
 

Обов’язковою умовою для затвердження та виплати допомоги є наявність відповідних вимог. 
Для перевірки права на отримання допомоги потрібна подача до центру зайнятості заяви на отримання допомоги та 

необхідних документів. 

➜ Формуляри та всю необхідну інформацію можна знайти за адресою: http://ukraine.jobcenter-augsburg-stadt.de 

Додатково для розгляду заяви потрібні такі документи: 

 Посвідчення осіб / закордонні паспорти / свідоцтва про народження для всіх осіб 

 Дозволи на перебування відповідно до § 24 абз. 1 Закону про перебування іноземців або тимчасові посвідчення на 

легальне перебування в країні для всіх осіб  

 Рахунок в німецькому банку або підтвердження про відкриття рахунку для виплати вам допомоги згідно з Соціальним 

кодексом SGB II 

 Підтвердження компанії медичного страхування у разі вже існуючого медичного страхування або пояснення, у який саме 

компанії медичного страхування центр зайнятості повинен вас застрахувати, якщо медична страховка ще не існує. 

 Підтвердження номера соціального страхування (може бути подано заявку в медичній страховій компанії) або пояснення 

про те, що ви ще не подали заяву на надання вам номеру соціального страхування. 

 Свідоцтво про реєстрацію місця проживання або інформацію про місцезнаходження та ваша поштова адреса. 

 Договір про оренду житла або підтвердження вартості проживання, якщо маєте або пояснення в довільній формі щодо 

місця вашого проживання. 

 Пояснення, чи подавали ви заяву на грошову допомогу згідно з Законом про надання допомоги прохачам притулку 

Asylbewerberleistungsgesetz. 

 

➜  Скористайтеся можливістю подати заяву та документи онлайн за адресою 

 https://www.jobcenter-augsburg-stadt.de/index.php/ukraine/324-antraege 

 

Ваш центр зайнятості міста Аугсбург 
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