
Amtsgericht München
Beratungshilfe

  
  

Danιşma ve Dava giderleri için yardιm 
  

  
Danιşma veya dava giderlerine yardιm ödenmesi ile ilgili verilecek dilekçe için gerekli evraklar: 
  
I.   Yasal sorunla ilgili evraklar (yazιşmalar, sözleşmeler, mahkeme kararları, kararlar v.s.) 
  
II.  Mali durumunuzla ilgili evraklar: 
  

Şayet sosyal yardιm alιyorsanιz, o takdirde en son sosyal yardιm kararι (üç aydan fazla olmayacak) 
veya Sosyal Daire´nin ne kadar sosyal yardιm ödediğine dair belgenin ibraz edilmesi yeterlidir. 
  
Ayrιca aşağıda belirtilen bütün evraklarι ibraz etmeniz rica olunur:  
  
1. Aylιk geliriniz ile ilgili son tarihli belge, örneğin 
   - Kazanç belgesi 
   - Emeklilik maaşı kararι 
   - Işsizlik parası ile ilgili kararlar 
   - Nafaka ödemeleri 
   - Konut parasι 
   - BAföG 

  
   2. Cari hesabιnιzιn tam bir aylιk dekontu 

 a)  Görüşme yapιlmιşsa, görüşmenin yapιldιğι ayιn tamamι. 
 b)  Görüşme ileri bir tarihte yapιlacaksa, danιşma yardιmι için dilekçeyi verdiğiniz ayιn tamamι. 

  
      3. Ödeme yükümlülüklerinizle ilgili belgeler ve gerçekten yapιlan ödemeler, örneğin 
 - Kira mukavelesi 
 - Kredi mukaveleleri (ne kadar borç kaldιğιna dair belge ile birlikte) 
 - Sigorta mukaveleleri 
 - Nafaka sözleşmeleri v.s. 
  
      4. Servetinizle ilgili evraklar, örneğin  
 - Mevduat hesabι 
 - Son tarihli satιn alma değerini de belirten hayat sigortasι poliçesi 
 - Başka para yatιrιmlarι (örneğin: konut tasarruf mukavelesi, portföy dekontlarι) 
 - Araç tescil belgesi/araç sahiplik belgesi 
 - Gayrιmenkul mallarla ilgili evraklar (örneğin: kendinize aiz bir dairenin noterden satιş belgesi)
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