Žádost o proplacení dovolené/odškodnění vyslaného zaměstnance
(Entsendung Abgeltungs-/Entschädigungsantrag des Arbeitnehmers)

Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes
Postfach 51 25
65041 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Vyplňte latinskými tiskacími písmeny!
(0) Číslo zaměstnavatele

(0) Kód státu

(1) Číslo zaměstnance
Den
(2)Přijmení zaměstnance

Měsíc

Rok

(3) Datum narození

(4) Jméno(a) zaměstnance

Adresa v domovském státě

(5) Ulice

(6) Číslo domu

(7) Poštovní směrovací číslo

(8) Obec

(9) Stát
(10) Předvolba

(11) Telefonní číslo

(12) Faxové číslo

Žádám o
(vhodné označte křížkem)

Proplacení za rok
(13)

Žádost o proplacení nároků na dovolenou z roku 2018 lze podat pouze do 31.12.2019.
Posledním dnem, kdy jsem vykonával výdělečnou činnost v lešenářském odvětví jako zaměstnanec v Německu,
byl
Den

Měsíc

Rok

.
Od té doby jsem před více než třemi měsíci ukončil výdělečnou činnost v lešenářském odvětví v Německu
a v současné době nejsem nezaměstnaný. Ani po třech měsících nebudu pravděpodobně
pracovat opět na německých staveništích.
Byl jsem zaměstnán jako příležitostný pracovník, dálkově studující dělník, praktikant nebo podobným
způsobem a pracovní poměr byl ukončen před více než třemi měsíci.

Odškodnění za rok

(vhodné označte křížkem)

(14)

Žádost o odškodnění za nároky na dovolenou z roku 2017 lze podat od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Pro minimální náhradu za dovolenou v důsledku nemoci nevzniká žádný nárok na odškodnění.
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Žádost o proplacení dovolené/odškodnění vyslaného zaměstnance
(Entsendung Abgeltungs-/Entschädigungsantrag des Arbeitnehmers)

(1) Číslo zaměstnance

Bankovní spojení
Proplacení dovolené/odškodnění, které mi náleží, převeďte na následující bankovní účet:

(15) Název banky
(16) Poštovní směrovací číslo

(17) Obec

(18) Stát
(19) Číslo banky /bankovní klíč / kód banky
(20) Číslo účtu
(21) SWIFT KÓD / BIC
(22) IBAN
(23) Majitel účtu (Pokud se liší od zaměstnance, přiložte k žádosti kopii Vašeho pasu za účelem legitimace.
Proplacení dovolené a odškodnění jsou výplatami SOKA GERÜSTBAU přímo Vám jako zaměstnanci, které probíhají nezávisle
na zaměstnavateli).

Doklady k předložení: Podnikem podepsaný výpis z konta zaměstnance

Podpisem stvrzuji jako zaměstnec správnost mých údajů.

(24) Datum / podpis zaměstnance

Stav: leden 2019
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