Karta informacyjna przeniesienia praw do świadczeń na utrzymanie
Sekcja upoważnienia
(Ta część określa prawa do świadczeń ustalone przez rząd.
Szczegóły przekaże pracownik d/s świadczeń rodzinnych).
Rząd prowincjonalny ma prawo do:
Ø działania w moim imieniu w celu uzyskania lub zmiany
nakazu płatności na utrzymanie, bądź też umowy;
Ø działania w moim imieniu jeśli płatnik świadczeń usiłuje
obniżyć ich kwotę;
Ø egzekwować uzyskiwanie świadczeń na utrzymanie;
Ø otrzymywać świadczenia na utrzymanie w moim imieniu;
Ø zawierać umowy i uzyskiwać nakazy płatności poza
granicami Kolumbii Brytyjskiej; oraz
Ø organizować płatności w celu wyrównania zaległości.

Sekcja podpisu
(Twoje inicjały i podpis muszą być w obecności dorosłego
świadka)
Umowa zostaje odwołana, jeśli nie potrzebuję już więcej pomocy,
wsystkie zaległości względem rządu zostały spłacone oraz
powiadomiono mnie pisemnie o unieważnieniu umowy.

Sekcja przeniesienia praw
(Nie podpisuj tutaj. Ta sekcja wypełniana jest przez
pracownika d/s zatrudnienia i pomocy lub pracownika d/s
świadczeń rodzinnych).

NIE PODPISUJ niniejszego wzoru. Pokazano tylko dla
celów informacji !

Przed wpisaniem mojego nakazu do Programu Gwarantowanych
Świadczeń na Utrzymanie Rodziny, mogę otrzymywać płatności
comiesięczne od drugiego z rodziców lub byłego małżonka. Po
wpisaniu nakazu do Programu płatności muszą byc realizowane
przez ten program.

Sekcja warunków przeniesienia
praw
(Warunki, na które zgadzasz się, gdy Twoje prawa
przeniesione zostają na rzecz Ministerstwa Zasobów
Kadrowych)

NIE PODPISUJ niniejszego wzoru.
Pokazano tylko dla celów informacji!

Ø

Zezwalam na udzielenie informacji o moim nakazie
świadczeń oraz upoważnieniu do uzyskiwania pomocy do
Ministerstwa Zasobów Kadrowych oraz Programu
Gwarantowanych Świadczeń na Utrzymanie Rodziny.

Ø

Zezwalam, by Minister otrzymał dokumenty sądowe
konieczne dla mojej sprawy.

Ø

Udzielę osobistych informacji potrzebnych do uzyskania,
zmiany lub egzekwowania nakazu. Wezmę udział w
spotkaniach, zebraniach lub sprawach sądowych, jeśli
będzie to konieczne.

Ø

Nie sporządzę żadnych umów z drugim z rodziców ani
byłym współmałżonkiem płacącym świadczenia, bez
pisemnej zgody Ministra. Niespełnienie tego warunku
może uniemożliwić mi uzyskanie pomocy.

Ø

Rozumiem, że doradca prawny pracuje dla rządu w moim
imieniu. Nie pracuje on bezpośrednio dla mnie.

Ø

Rozumiem, że w okresie otrzymywania pomocy, płatności
moich świadczeń otrzymuje rząd. Unieważnienie,
zmniejszenie oraz umowy w zakresie zaległości
płatniczych leżą jedynie w gestii Ministra. Rząd nie może
odwołać ani zmniejszyć zaległości płatniczych bez mojej
zgody.

Ø

Umowa niniejsza ważna jest w okresie otrzymywania
przeze mnie pomocy, jeśli nie wystepuje w stosunku do
rządu zadłużenie.

