Заява для
екстреної допомоги студентам, які постраждали від війни в Україні
УВАГА:
Якщо інформація або документи будуть неповними
фінансового стану заявка буде відхилена

Прізвище

Ім я

Адреса поштовий індекс

особливо щодо

Електронна пошта

місто

Телефонний номер

Громадянство

Місце народження

Дата народження

для переказу фінансової допомоги)

У тебе є діти

ні

Університет

так ім я та дата народження

Номер студента

Факультет

Переднавчальний курс

Бакалаврат

Магістратура

Магістр

Докторантура

Ти платиш за навчання?

ні

так в розмірі

Якщо так тобі повертають кошти

ні

так в розмірі

Інформація про твою квартиру
Основна оренда

Суборенда

Розмір квартири у
та
кількості житлових приміщень

Гуртожиток

Спільне житло

Дата початку оренди

Майно

Зі скількома людьми ти
проживаєш

Розмір місячного доходу домогосподарства
працевлаштування Евро

допомога по безробіттю Евро

пенсії Евро

декретні гроші Евро

допомога на житло Евро
сімейна допомога власна партнера

Евро

сімейна допомога на дітей Евро

аліменти Евро

підтримка від батьків родичів друзів Евро
підтримка від федеральних провінційних місцевих та інших організацій Евро
негрошове забезпечення
інші наприклад непостійна робота або на канікулах подарки тощо

Евро

Сума всіх доходів за місяць Евро
Розмір місячних витрат твого домогосподарства
орендна плата включаючи експлуатаційні витрати
енергія

Евро

опалення Евро

страхування домашнього майна Евро
оплатa за телефон, інтернет, радіо та телебачення Евро
медичне страхування Евро

витрати пов язані з навчанням

витрати на життя Евро

витрати на проїзд Евро

витрати по догляду за дитиною Евро

інші

Сума всіх витрат за місяць Евро
Інформація про твоїх батьків

Ім я твоєї матері

Професія

Місячний дохід

Професія

Місячний дохід

Адреса твоєї матері

Ім я твого батька

Адреса твого батька

Обґрунтування заяви (опис ваших труднощів):



Я підтверджую під присягою що дані та інформація подані в документах є
правильними та повними



Я прийняв до відома додану Політику конфіденційності та погоджуюся на обробку
моїх персональних даних через
з метою обробки заявки та
виставлення рахунку за підтримку Якщо я надав дані інших осіб
батьків партнерів дітей
я повідомлю їх про інформацію про захист даних



Я погоджуюся з тим що
може обробляти дані про моє здоров я дані про стан
мого здоров я наведені в цій заявці з метою обробки заяви

Дата

Підпис

Необхідні документи тільки в копіях
Якщо інформація та документи будуть неповними особливо щодо фінансового
стану заявка буде відхилена через обмеженість у часі




копія посвідчення з фотографією або студентського квитка з фотографією
підтвердження про зарахування до університету
виписки з рахунків за останні три місяці з усіх рахунків заявника якщо вони
недоступні на момент подання заявки це має бути записано в заяві



свідчення фінансових наслідків війни Це може бути забезпечено наприклад такими
документами
 доказ наявності рахунка в українському або російському банку
 підтвердження від австрійського банку про те, що український або
російський рахунок наразі недоступний
 банківські виписки як свідчать про те що послуги підтримки раніше
надавалися з України чи Росії
 лист від батьків знайомих чи державної установи про те що студент
отримував аліменти
 підтвердження стипендії від українського чи російського органу
 доказ фінансування
для українських студентів термін дії якого
закінчився в зимовому семестрі

