Zasiłki szwajcarskie

Zasiłek rodzinny przysługuje w Szwajcarii każdemu pracownikowi posiadającemu pozwolenie
na pobyt i mającemu pracę na terenie kraju. Warunkiem do spełnienia jest odpowiedni poziom
uzyskiwanych dochodów przez pracowników. Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny musi
zarabiać co najmniej 580 franków miesięcznie lub 6.960 franków rocznie.
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W stosunku do krajów UE i EFTA (w tym Polski) zasiłki rodzinne muszą być wypłacane w kraju,
w którym praca jest wykonywana i to nawet wtedy, jeżeli osoba uprawniona lub dzieci tej osoby
mieszkają w innym kraju (np. dzieci mieszkają w Polsce). Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, to
zasiłki rodzinne na pierwszym miejscu wyrównywane są w kraju zamieszkania dzieci. Jeżeli
drugi rodzic jest zatrudniony w innym kraju, a zasiłki rodzinne są wyższe, wtedy dany zasiłek
jest tam nadpłacany.

Aby uzyskać szwajcarski zasiłek rodzinny należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z
wymaganymi dokumentami. Dokumentacja wpływająca na biurka urzędników jest bardzo
skrupulatnie sprawdzana i nie może zawierać żadnych błędów, a same dokumenty muszą być
bardzo czytelne i profesjonalnie opracowane. Wniosek musi zostać wypełniony komputerowo, a
nie np. odręcznie. Zasiłek rodzinny w Szwajcarii może być wypłacany aż do 5 lat wstecz.

Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie w każdym kantonie :

a)
dla dzieci poniżej 16 lat dodatek w wysokości od 200 franków szwajcarskich do 400
franków szwajcarskich
,

b)
dla dzieci w wieku od 16 do 25 lat dodatek edukacyjny wynosi minimum 250 franków
szwajcarskich
.
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Zasiłki rodzinne wypłacane są również na chore dzieci oraz na dzieci niepełnosprawne. Jeśli
dziecko jest w trakcie odbywania edukacji, to rodzice będą otrzymywali świadczenie aż do
momentu ukończenia edukacji, jednakże maksymalnie do 25 roku życia dziecka. Wtedy to
rodzic otrzyma na dziecko tzw. zasiłek edukacyjny. Jeśli zdarzy się sytuacja, że zasiłki będą
pobierane mimo tego, iż z określonych przyczyn już nie przysługują (np. z powodu fałszywych
oświadczeń lub zakończenie edukacji dziecka), należy liczyć się z tym, iż trzeba będzie zwrócić
otrzymane pieniądze wraz z odsetkami.
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