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Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy - nie wypełniaj. Jeśli nie wiesz co wpisać,  to pozostaw puste 
miejsce i/lub skontaktuj się z nami.

Formularz utworzony jest w edytowalnym formacie *pdf, który posiada możliwość wpisania dowolnego tekstu oraz wyboru opcji. 
Oznacza to, że formularz można wypełnić na komputerze. Po wypełnieniu, należy formularz zapisać (zachowując dane). Wypełniony 
formularz z danymi prześlij mailem na adres:

post@mmkonsult24.com

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres:
MMKonsult24,  Skr. poczt. nr 7, Sarmacka  5, 02-  975, Warszawa 150.

Formularz dotyczy zasiłku:

Twoje dane osobowe 

Imię i nazwisko

Norweski numer personalny 
(fødselsnummer, D-nummer)

Polski numer PESEL

Twoje dane korespondencyjne 

Adres meldunkowy w Polsce (ulica, numer domu)

Kod pocztowy i poczta

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy (polski i/lub zagraniczny)

Adres pobytu w Norwegii (ulica, numer domu)

Kod pocztowy i poczta (numer i miasto)

Miejsce pracy (miasto)

Opracowanie MMKonsult24, luty 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Formularz można przechowywać, kopiować i drukować wyłącznie na własne potrzeby.

Rodzinnego Opiekuńczego Rodzinnego oraz opiekuńczego jednocześnie

mailto:zeznanie@mmkonsult24.com
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Dane osobowe i adresowe matki dziecka

Imię i nazwisko

Norweski numer personalny (jeśli posiada)

Polski numer PESEL (pole obowiązkowe)

Adres meldunkowy w Polsce (ulica, numer domu)

Kod pocztowy i poczta (numer i miasto)

Informacje dotyczące zasiłku 500+ w Polsce

Czy aktualnie pobierasz lub pobierałeś wcześniej zasiłek 500+  na którekolwiek z dzieci?

       Podaj Imię  dziecka/dzieci  i okres pobierania:

Informacje dotyczące aktywności zawodowej mamy dziecka na terenie Polski (praca lub opłacany KRUS)

Czy mama dziecka/dzieci jest lub był aktywna zawodowo w Polsce po 1. kwietnia 2016 (praca i/lub składki KRUS)

      Podaj okres zatrudnienia lub opłacania składek KRUS (tylko od 1.04.2016 do dnia dzisiejszego)

Opracowanie MMKonsult24, luty 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Formularz można przechowywać, kopiować i drukować wyłącznie na własne potrzeby.

Tak

Nie

Tak

Nie
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Informacje dotyczące dzieci, na które starasz się o zasiłek rodzinny lub opiekuńczy

Lp. Imiona i nazwiska  wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia Polski numer PESEL  dziecka Czy dziecko ma taki sam adres
meldunkowy jak Ty?

1

2

3

4

5

Czy któreś z wymienionych dzieci w wieku od 13 do 23 miesięcy ma miejsce w 
państwowym żłobku w Polsce? (tylko na potrzeby zasiłku opiekuńczego)

Czy otrzymywałeś już wcześniej zasiłek rodzinny lub opiekuńczy z Norwegii?

Informacje dodatkowe

Za jaki okres ma być wyrównany zasiłek?

Numer konta do wypłaty zasiłku (IBAN)

 Kod SWIFT (nie dotyczy konta norweskiego)

 Waluta konta
 (PLN, NOK, EUR, USD, DEK, SEK,)

Inne informacje (np. okresy wyrównania zasiłku, informacje meldunkowe, 
wcześniejsze decyzje z NAV itp.)

Opracowanie MMKonsult24, luty 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Formularz można przechowywać, kopiować i drukować wyłącznie na własne potrzeby.

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie
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Zgoda na przechowywanie formularza i danych osobowych

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji tej usługi (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. Z 2016r. Poz. 922)

       

Administratorem podanych danych osobowych jest MMKonsult24, NIP: 521 309 87 87,  z siedzibą w Warszawie, e-mail: 
post@mmkonsult24.com . W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
post@mmkonsult24.com .

  Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, a w przypadku wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu wycofania zgody. Wszystkie pozostałe informacje są zamieszczone na stronie: www.mmkonsult24.com,  w za-
kładce „O nas“  
                                                                                                         

Zlecenie

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu są kompletne i  zgodne z prawdą.

Zlecam firmie MMKonsult24 wypełnienie zaznaczonego typu wniosku o zasiłek i zobowiązuję się do zapłacenia za usługę 
zgodnie z obowiązującym cennikiem, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania faktury (cena zawiera 
polski VAT w wysokości 23%)

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że firma MMKonsult24 nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie wniosków i
błędy, wynikające z niepełnych lub nieprawdziwych informacji podanych lub dostarczonych przez klienta. MMKonsult nie
ponosi też odpowiedzialności za błędy innych instytucji.

Adres pocztowy i numer telefonu:

MMKonsult24
Skr. poczt. Nr 7, 
Sarmacka 5, 02-975, Warszawa 150 
tel: +48 22 398 84 24

   Konto bankowe w Norwegii (w NOK):

      SMN1
      4202 38 86507

      IBAN: NO11 4202 3886 507 
      SWIFT: SPTRNO22

   Konto bankowe w Polsce (w PLN):

   mBank
   06 1140 2004 0000 3302 7677 2439 

IBAN: PL06 1140 2004 0000 3302 7677 2439 
   SWIFT: BREXPLPWMBK 

www.mmkonsult24.com
norwegia, podatki, zasi ki, wiadczenia, t umaczenia, doradztwoł ś ł

Opracowanie MMKonsult24, luty 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Formularz można przechowywać, kopiować i drukować wyłącznie na własne potrzeby.

Tak

Tak

Tak

Tak

http://www.mmkonsult24.com/
mailto:post@mmkonsult24.com
mailto:post@mmkonsult24.com
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