Belediye hediye çeki hakkında bilgi

Hediye çeki hakkında bir mektup mu aldınız?
En önemli sorulari burada cevapliyoruz:
1. Posta ile Belediyeden hediye çeki aldım. Nasıl kullanabilirim?
Hediye çekiniz fotoğraflı bir Kimlik ile geçerlidir. Kasada çekinizi verin ve ayni
zamanda kendinizi tanımlayınız.

2. Hangi şirketler için kullanabilirim?
Corona Tüzlüğü kapsamındaki kapanışlardan etkilenen tüm perakende, hizmet ve
kültür şirketleri ve işletmeler uygundur. Favori şirketinizin aralarında olup olmadığını
Öğrenebilirsiniz:
teilnehmende Betriebe.
Hariç tutulanlar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gıda, yem ve toptan satış
Haftalık pazarları
içecek pazarları
Eczaneler
Bakım marketi
Tıbbi malzeme mağazaları
Postaneler
Çamaşırhaneler
Benzin istasyonları
Temizlik
Gazete satışlar
Yapı, Bahçe ve evcil hayvan ürünleri pazarları

Kaydı herzamen münkün olan mağazalar :Link Ortak şirketler
3. Hediye çekin gecerlilik süresi ne kadar?
Hediye çekleri 15 Ağustos’a kadar geçerlidir. Yardımın şirketlere hızlı bir şekilde
ulaşması gerektiğinden, eylem kapsamı altı hafta ile sınırlıdır. Bir uzantı mümkün
değildir.
4. Çekimi kullanmassam veya süresi biterse ne olur ?
Böyle durumlarda para dağıtılmıyacaktır fakat Programm Marburg ile düzenlenicek
diğer aksiyonlar ile kullanabileceksiniz.
5. Çekimi bir kerede harcamak zorundamıyım yoksa farklı günlere ve
mağazalara ayırabilir miyim ?

Hediye çeklerinizi 10 Euroluk adımlar ile harciyabilirsiniz . 10 Euronun altındaki
tutarlar ön görülmüyor. 8 Euro karşılığında bir şey satın aldığınızda çekinizden 10
Euro kesilir.
6. Hediye çekini kısmen kullanabilirmiyim ve kalan tutarı nakit olarak geri
alabilir miyim?
Hediye çeklerini kısmen kullanamassınız. 10 Euroluk adımlar ile harcanılır ve geri
kalan tutarı nakit olarak alamasınız.
7. Kendim sağlık durumu nedeniyle alışverişe gidemiyorum. Ailem veya
arkadaşlarım çeki benim yerime kullanabilirmi ?
Hediye Çekinizi bir vekaletname ile başkasına verebilirsiniz. Indirme alanında bir form
bulabilirsiniz Vollmacht für beauftragte Personen.
8. Başkasının çekini kullanırsam bir vekaletnameye ihtiyacim var mı?
Çekler sadece istisnai durumlarda transfer edilebilir. Aktarilirsa vekaletname gerekir.
Bu adresten vekaletname formu bulabilirsiniz Vollmacht für beauftragte Personen.
9. Çocuğum çek ile kendi başına alışverişe gidebilir mi ?
Cocuklar icin çekler sadece yasal bir vasi eşliğinde gecerlidir. Cocuğunuzun çeki
doğru kullanabildiğinden eminseniz, cocuğunuza bir vekaletname veriniz.
Vekaletnameyi burdan indirebilirsiniz Vollmacht für unter 18-Jährige.
10. Çeke ihtiyacım yok, başkasına hediye edebilirmiyim ?
Çekiniz sadece istisnai durumlarda başka bir kişiye verebilirsiniz. Bunun için bi
vekaletnameye ihtiyacınız var.Burada bulabilirsiniz Vollmacht für beauftragte
Personen.
Çekinizin süresi gecer ise, ödemeyi nakit para olarak yapmiyoruz , fakat Programm
Marburgun diğer aksiyonları ile kullanabilirsiniz.
Çekinizi bağışlayabilirsiniz de. Bu Mektup’a „bağış“ yazip Belediyeye yolluyabilirsiniz.
Tüm bağışlar „Hilfsfond der Universität“ e bağışlanacaktir. Perakende ve Cafe’lerde
işlerini kaybeden öğrencilere yardımcı oluyoruz. Özellikle öğrenci kredisi veya diğer
sosyal yardım alamayanlara.
11. Çekin miktarını bağışlıyabilirmiyim ?
Çeki bağışlıyabilirsiniz. Mektup’un üzerine „bağış” yazıp Belediyeye yolluyabilirsiniz.
Tüm bağışlar „Hilfsfond der Universität“ e bağışlanacaktir. Perakende ve Cafe’lerde
işlerini kaybeden öğrencilere yardımcı oluyoruz. Özellikle öğrenci kredisi veya diğer
sosyal yardım alamayanlara.
12. Çocuklar niye 50 Euro ve yatişkinler 20 Euro alıyor?
Çocuklu ailelerin mali sıkıntısı daha azdır. Ayrıca okul ve kreşler nedeniyle çok fazla
yüke maruz kalırlar. Bu özellikle bekar ebeveynler için geçerlidir. Belediyeden
özellikle desteneklenecekler.
13. Hediye Çeki



ALG II’e dahil olacak mi?
Temel güvenime dahi olacak mi?

Hediye Çekleri sayılmaz ve belirtilmesi gerekmez.

14. Gelir vergisi beyannamemde çekin değerini belirtmem gerekiyor mu ?
Çeklerin gelir vergisi beyannamesinde belirtilmesine gerek yoktur.
15. Alışveriş ettiğim Market ve Mağazalar paralarını nasıl alırlar ?
Üniversite şehri Marburg, işletmelerin kaydolabileceği bir satıcı portalı kuruyor.
Paraya çevrler çekler sisteme kaydedilir ve para onlara aktarılır.

