AMT FÜR MIGRATION UND
INTEGRATION

Aussteller der Vollmacht Особа, яка видає довіреність
Name Прізвище
Vorname Ім'я
Geburtsdatum Дата народження
Staatsangehörigkeit Національність
_

Nummer Passdokument Номер паспорта
Wohnort Місце проживання
Straße und Hausnummer Вулиця та номер будинку

Vollmacht


Hiermit bevollmächtige ich
Цим дозволяю
Herr/Frau
Пану/Пані
wohnhaft
який/яка проживає за адресою
gegenüber der Ausländerbehörde des Landratsamtes Reutlingen dazu, sich meinen elektronischen
Aufenthaltstitel aushändigen zu lassen.
до імміграційних органів районного офісу Ройтлінгена, щоб мені передали мою електронну
посвідку на проживання.
Ich erkläre, den Brief mit der Geheimnummer, der Entsperrnummer und dem Sperrkennwort (PINBrief) erhalten zu haben.
Я заявляю, що отримав лист із секретним номером, номером розблокування та паролем
блокування (лист PIN-коду).
Die Online-Ausweisfunktion möchte ich nutzen
Я хотів би скористатися функцією онлайн-ідентифікації
ja так
nein ні
……………………………………..
Ort, Datum
Місце і дата

……………………………………………………
Unterschrift des Ausstellers der Vollmacht
Підпис особи, яка видає довіреність

Wichtige Hinweise auf der nächsten Seite. Важлива інформація на наступній сторінці
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Wichtige Hinweise:
1. Die zur Abholung bevollmächtigte Person muss volljährig sein und sich mit einem gültigen
Lichtbildausweis ausweisen.
2. Der Pass des Ausstellers der Vollmacht muss zur Abholung mitgebracht werden.
3. Der PIN-Brief muss nicht mitgebracht werden.
4. Die PIN für die Online-Ausweisfunktion kann bei Abholung durch einen Bevollmächtigten
nicht geändert werden. Die Änderung kann nur durch den Inhaber selbst vorgenommen
werden.
Важливі інструкції:
1. Особа, уповноважена забирати електронну посвідку на проживання, повинна бути
повнолітньою та пред'явити дійсне посвідчення особи з фотографією.
2. Для отримання необхідно мати з собою паспорт особи, яка видає довіреність.
3. Лист з PIN - кодом брати з собою не потрібно.
4. PIN-код для функції онлайн-ідентифікації не можливо змінити, якщо уповноважена
особа забере електронну посвідку на проживання. Зміну може внести тільки сам
власник.
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