Anlagen / Załączniki: 1. Kopie des Ausweises / Kopia dowodu osobistego
2. Kopie der Heiratsurkunde / Kopia aktu zawarcia malżeństwa
3. Kopie der Geburtsurkunden der Kinder / Kopia akt urodzenia dzieci

Mandantenfragebogen für Ehesachen
/
Katalog pytań w sprawach rodzinnych

Ehemann, / mąż:

Vorname/ Name (Imię/Nazwisko):

Alle besitzende Staatsangehörigkeiten (Wszystkie posiadane obywatelstwa):

Straße/Hausnummer (Ulica/Numer domu):

PLZ/Ort (Kod pocztowy/Miejscowość):

Telefonnummer (Numer telefonu):

Fax (Fax):

Wohnort Ehemann/Ort (Miejsce zamieszkania męża/Miejscowość):

Alle besitzende Staatsangehörigkeiten (Wszystkie posiadane obywatelstwa):

Arbeitgeber Ehemann/Ort (Pracodawca męża/Miejscowość ):

Monatliches Einkommen Ehemann (Miesięczny dochód męża):

Ehefrau / Żona:

Vorname/ Name (Imię/Nazwisko):

Straße/Hausnummer (Ulica/Numer domu):

PLZ/Ort (Kod pocztowy/Miasto):

Telefonnummer (Numer telefonu):

Fax(fax):

Arbeitgeber Ehefrau/Ort (Pracodawca żony/Miejscowość):

Monatliches Einkommen Ehefrau (Miesięczny dochód żony):

Adresse (Adres):

Letzte gemeinsame Wohnung (Ostatnie wspólne mieszkanie):

Eheliche Kinder/ Dzieci pochodzące z małżeństwa:

Kind 1.: Vorname (Dziecko pierwsze: Imię):

ja □

nein □ / tak □

nie □

geb. am (urodzone dnia):

wohnhaft bei (zamieszkałe u):

Kind 2.: Vorname (Dziecko drugie: Imię):
(urodzone dnia):

geb. am:

wohnhaft bei (zamieszkałe u):
Kind 3.: Vorname (Dziecko trzecie: Imię):
(urodzone dnia):
wohnhaft bei (zamieszkałe u):

Eheschließung / Zawarcie związku małżeńskiego:

Datum der Eheschließung (Data zawarcia małżeństwa):

Standesamt in (Urząd Stanu Cywilnego w ):

Heiratsregisternummer (Numer aktu zawarcia małżeństwa):

Kontoverbindung bei/in (Nazwa banku w/i):

BLZ (Kod banku):

Konto-Nummer (Numer konta):

Trennung seit (Małżonkowie żyją osobno od):

geb. am

Trennung innerhalb der Ehewohnung seit (Małżonkowie żyją osobno we wspólnym małżeńskim
mieszkaniu od):

Trennung in verschiedener Wohnungen seit (Małżonkowie żyją osobno we własnych mieszkaniach
od):

Regelungsbedarf Hausrat (Konieczność regulacji wyposażenia domu i sprzętów):
ja □

nein □

/

tak □

nie □

Regelungsbedarf Trennungsunterhalt (Konieczność regulacji alimentów między małżonkami):
ja □

nein □

/

tak □

nie □

Regelungsbedarf Zugewinnausgleich (Konieczność regulacji przyrostu majątku małżonków):
ja □

nein □

/

tak □

nie □

Regelungsbedarf Ehewohnung (Konieczność regulacji przydziału wspólnego mieszkania):
ja □

nein □

/

tak □

nie □

Regelungsbedarf Kindesherausgabe (Konieczność regulacji wydania dziecka):
ja □

nein □

/

tak □

nie □

Regelungsbedarf einstweiliger Rechtschutz (Konieczność regulacji na drodze rozporządzenia
tymczasowego):
wg. persönlichen Sachen ( 620 S. 2 Nr.5 ZPO)/ z powodu rzeczy osobistych (§ 620 zd.
2. nr 5 ZPO

ja □

nein □

/

tak □

nie □

wg. Belästigung Drohungen usw. (§ 620 S. 1 Nr. 8)/ z powodu prześladowania, gróźb itd. (§
620 zd. 1 nr 8 ZPO)

ja □

nein □

/

tak □

nie □

Ehegattenerbrecht / Regulacje spadkowe w małżeństwie

Existieren Testament, Erbvertrag oder andere erbrechtliche Regelung (Istnieje testament, umowa
spadkowa lub inne regulacje spadkowe):

ja □

nein □

/

tak □

nie □

Gegenmaßnahmen zur Reduzierung bzw. Aufhebung des Ehegattenerbrechts (Potrzeba regulacji
w zakresie pomniejszenia lub zniesienia prawa spadkowego małżonków) :

ja □

nein □

Datum (Data)______________________

/

tak □

nie □

Unterschrift (Podpis)________________________

Bitte folgende Anlagen vorbereiten (Kopien) / Proszę przygotować następujące załączniki (kopie):

Heiratsurkunde / Akt zawarcia małżeństwa
Ausweis oder Pass / Dowód osobisty lub paszport
Geburtsurkunde der Kinder / Akty urodzenia dzieci
Eventuell Ehevertrag oder Ehevertrag vor Eheschließung / Ewentualnie umowę przed lub
małżeńską
5. Testamente der Ehegatten / Testamenty małżonków
1.
2.
3.
4.

