ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ДРУГОЇ ЛІНІЇ
О С Т А Н Н І Й М І З А Н С К Ж У Р У - 30 . 0 7 . 2 0 2 1 р .

Мета запиту : (короткий опис причини , щодо якої ви робите запит)

Ім'я та прізвище бажаного адвоката:
Ми, що нижче підписалися
Прізвище

(великі

літери)

Ім'я (великі букви )
Національний реєстраційний номер національного реєстру /реєстру іноземців
адреса ( у Бельгії ) (вулиця, номер, поштовий індекс, населений пункт):
Електронна пошта

@

GSM або стаціонарний телефон
Дата та місце народження
Стать:
Чоловіча
Жіноча
Сімейний стан: (самотній, одружений, розлучений , овдовілий)
Громадянство:
Бельгійське _ EU
За межами ЄС:
Заявляє, що він/вона не може претендувати на втручання страхового правового захисту
та заявляє, що його сім'я складається з наступних
неодружених:
одружений/ що проживає з (ім'я та прізвище партнера):
інші утриманці:
Кількість дітей до 18 років:
Кількість дітей віком від 18 років:
Інше ( наприклад, співмешканець , брат/сестра...) :
Особа, що підписалася нижче, також заявляє , що його сім'я отримує чистий щомісячний дохід у розмірі:
Характер загального доходу та зазначених сум заявника та будь - яких членів його домогосподарства
(розраховується на місяць):
Заробітна плата / оклад ( приватний / державний сектор, службовець, державний службовець, на
навчанні, еко-ваучери або харчування...)
€
Виплати по безробіттю
Пенсія

€
€
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Взаємна вигода
Дохід від самостійної зайнятості
Сума, доступна внаслідок колективного врегулювання заборгованості
Продовольчий внесок
Дохід від нерухомого майна (оренда)
Дохід від рухомого майна або вкладеного капіталу
Інше
Відсутній (в даному випадку вкажіть причину)
Фактичне нарахування виключної заборгованості
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

Надаються заявником: документи, яким на момент подання заяви не може бути більше двох
місяців, від імені заявника та осіб, що перебувають у сімейних відносинах (партнера, дітей, інших
співмешканців):
1. Довідка про склад домогосподарства.
2. Останні документи з точними сумами доходів та коштів для існування (для самозайнятих: остання
декларація з ПДВ, довідка від бухгалтера...).
3. Останнє попередження про отримання ролі.
4. Для медіаторів, довідка медіатора про борги із зазначенням точної суми доступної щомісячно
виплачуваної ЗМІ суми, а також точної суми будь-яких безпосередньо сплачених зборів та отриманої
сімейної допомоги.

Розгляд незаперечної презумпції (ст. 508/13/1 §4 CJ ) :
Неповнолітній за умови пред'явлення документа що посвідчує особу або документа, що засвідчує його
повноліття.
Розгляд спростованих презумпції (ст. 508/13/1 §3 CJ)
Інтеграційний дохід чи соціальна допомога від ЦПАС
при пред'явленні принаймні дійсного рішення відповідного CPAS ;
Гарантія доходу для людей похилого віку при пред'явленні не менше річного сертифіката ОНП ;
ARR для інвалідів при пред'явленні принаймні рішення міністра ( або його делегата), який
має соціальне забезпечення у своїх повноваженнях (www.handiweb.be);
Гарантування сімейної допомоги (не сімейна допомога) при пред'явленні хоча б довідки з
Федерального агенції сімейної допомоги ( Famifed );
Соціальний орендар, який у фламандському регіоні або столиці Брюсселя сплачує орендну
плату, що дорівнює половині базової орендної плати або, у валлонському регіоні, мінімальної
орендної плати, при пред'явленні принаймні останнього листа розрахунку орендної плати ;
Особа, яка перебуває під вартою: при пред'явленні документальних доказів, пов'язаних із
статусом затриманого ; Обвинувачений, згаданий у статтях 216 квінкієс-216 септіес
Кримінально-процесуального кодексу:
про подання підтверджуючих документів ;
п.MM у зв'язку із застосуванням Закону від 26 червня 1990 року про захист психічно
хворих осіб при поданні документальних доказів ;
Іноземець, щодо посвідки на проживання або адміністративної або судової апеляції на
рішення, прийняте відповідно до законів про доступ на територію, проживання, поселення
та висилання іноземців про подання підтверджуючих документів ;
Особа, що шукає притулку або особа, що подає заяву про надання статусу переміщеної
особи при пред'явленні документальних доказів ;
Особа, яка має надмірну заборгованість при пред'явленні заяви зі свого боку, про те, що
клопотання про надання правової допомоги або юридичної допомоги другої лінії
запитується з метою ініціювання процедури колективного врегулювання
заборгованості. .

Заявник засвідчує , що конфлікту інтересів із його співмешканцями немає .
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Додаткові питання, які мають бути заповнені заявником ( окрім неповнолітніх).
1.

2.

3.

Власність (незалежно від країни ) : у мене є :
відсутність житла
власне житло
дві або більше одиниць нерухомості
Сума грошей (незалежно від країни ): загальна сума, що знаходиться в моєму розпорядженні ,
становить:
менше 5 000 євро
більше 5 000 євро, але не менше 20 000 євро
більше 20 000 євро, але менше 50 000 євро
понад 50 000 євро
Транспортний засіб (незалежно від країни ): ( велосипед, мотоцикл, автомобіль), що
використовується членами домогосподарства:
Немає
автотранспортного
засобу
один автомобіль
два автотранспортні
засоби
більше двох автомобілів

4.

Будь-яка допомога від третіх осіб, друзів, сім'ї ( наприклад, безкоштовне розміщення...)

--Якщо ви є отримувачем часткової безкоштовної юридичної допомоги, ви сплачуєте від 25 до 125 євро.
Голова Організації Юридичної Допомоги встановлює розмір попередньої оплати у відповідності до
(ст. 508/17 § 2 CJ). Адвокат не розпочне виконання своєї місії доти, доки йому не буде сплачено
обумовлену суму (ст. 508/17 § 3 CJ).
Якщо умови , що дозволили вам скористатися юридичною допомогою другої категорії змінюються,
необхідно негайно повідомити про це адвоката та Організацію Юридичної Допомоги згідно з (ст. 508/13
4°CJ).
Якщо завдяки сприянню адвоката ви отримуєте грошові виплати, при існуванні яких на дату звернення
за юридичними послугами , ви не могли б отримати доступ до юридичної допомоги другої
категорії, адвокат повинен,
зі схвалення Організації Юридичній Допомоги
, та
за
певних
умов отримувати компенсацію за свої послуги у відповідності до (ст. повідомлення No 508/19 м. н.е.).
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Особа, що підписалася нижче, заявляє, що надана інформація є повною і відповідає дійсності.
Заповнено спільно з адвокатом
«Цим документом підтверджую , що я прочитав(-ла) регламент з обробки конфіденційних даних Організації
Юридичної Допомоги Брюссельської колегії адвокатів »
Підтверджую: (виключити непотрібне згадування)
1. дізнався(-лась) про дану інформацію після її розміщення Організацією Юридичної Допомоги, або від
адвоката, або на сайті www.bajbruxelles.be
2. отримав(-ла) інформацію особисто
3. отримав(-ла) відомості про інформацію по електронній пошті на наступну адресу електронної
пошти:
@
Цей регламент, як і його оновлена версія доступні у будь-який час на сайті Брюссельської Організації
Юридичної Допомоги: www.bajbruxelles.be
Дата та підпис , яким передує фраза "прочитано та завірено".

Адвокат або Бюро правової допомоги пропонує Бенефіціару пред'явити документи, а потім додати їх до
справи.
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