U3

Координация на системите за
социална сигурност

Обстоятелства, които биха могли да повлияят на
правото на обезщетения за безработица
Регламенти на ЕС 883/2004 и 987/2009 (*)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
Настоящият документ съдържа информация за обстоятелствата, които са съобщени от институцията в държавата,
където търсите работа, на институцията, която Ви изплаща обезщетението за безработица. Информацията може
да доведе до спиране на изплащането на Вашето обезщетение за безработица.
Ако не сте съгласен с тази информация, моля да се свържете незабавно с институцията, която Ви изплаща
обезщетението за безработица.

1. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
1.1

Персонален идентификационен номер

1.2

Фамилия

1.3

Име/на

1.4

Фамилия по рождение (**)

1.5

Дата на раждане



1.6



Мъж

Гражданство

1.7

Място на раждане

1.8

Настоящ адрес в държавата, която издава удостоверението

1.8.1 Улица, №

1.8.3 Пощенски код

1.8.2 Улица

1.8.4 Код на държавата

1.9

Жена

Адрес в държавата, която изплаща обезщетението за безработица

1.9.1 Улица, №

1.9.3 Пощенски код

1.9.2 Град

1.9.4 Код на държавата

2. ПРИЛОЖИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

НАЧАЛНА ДАТА

Притежателят
2.1

е започнал работа като наето лице или дейност като самостоятелно заето лице



2.2

получава приходи от дейност, различна от посочените по-горе (2.1)



2.3

е отказал предложение за работа или покана от службите по заетостта да
се яви на интервю



2.4

е отказал да участва в дейности за възстановяване на работоспособност



2.5

е засегнат от неработоспособност



2.6

не спазва процедурите за контрол



2.7		

не се явява в службите по заетостта



2.8

друго:



(*) член 64 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009.
(**) Информация, която притежателят предоставя на институцията, когато същата не е известна на институцията.
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3. ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

4. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ПОПЪЛВА ФОРМУЛЯРА
4.1

Наименование

4.2

Улица, №

4.3

Град

4.4

Пощенски код

4.6

Идентификационен номер на институцията

4.7

Служебен номер на факс

4.8

Служебен телефонен номер

4.9

Електронна поща

4.5

Код на държавата

4.10 Дата
4.11

Подпис

ПЕЧАТ
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