(Prašymo dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo forma)

Vardas
Pavardė
Gimimo data
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefono Nr./el. pašto adresas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybai
Žymėjimo pavyzdys

PRAŠYMAS
DĖL SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS SKYRIMO
2

-

0

-

(Data)

Prašau skirti

Senatvės pensiją

Netekto darbingumo pensiją

1. ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO DUOMENYS.
Lietuvos Respublikos
piliečio pasas

Serija

Užsienio valstybės
piliečio pasas

Asmens tapatybės
kortelė

Numeris

Kitas dokumentas

Galiojimo data

2. AR GAUNATE PENSIJĄ (PENSINĘ IŠMOKĄ) IŠ KITOS
INSTITUCIJOS AR VALSTYBĖS ?

2 0
Taip

-

Ne

Jei taip, iš kur ir kokią ___________________________________________________________________________
3. AR JUMS PASKIRTA PENSIJA (PENSINĖ IŠMOKA)

UŽSIENIO VALSTYBĖJE UŽ STAŽĄ, UŽ KURĮ SKIRIAMA
PENSIJA LIETUVOJE?

Taip

Ne

Jei taip, nurodykite valstybę ______________________________________________________________________
4. AR JUMS KADA NORS BUVO PASKIRTA PENSIJA

LIETUVOJE?

Taip

Ne

Jei taip, kokia, kur ir kada _______________________________________________________________________
5. AR PO 1995-01-01 TARNAVOTE VIDAUS TARNYBOS,
KRAŠTO APSAUGOS, VALSTYBĖS SAUGUMO AR KT.
SISTEMOJE ?

Taip

Ne

Jei taip, kur ir kada ______________________________________________________________________________
6. AR PAGEIDAUJATE, KAD DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ
KOEFICIENTAS BŪTŲ APSKAIČIUOTAS PAGAL PAJAMAS,
TURĖTAS IKI 1994-01-01 IR PO 1994-01-01 (pildoma, jei yra įgyta
stažo iki 1994-01-01)?

Taip

Ne

Jei taip, nurodykite savo vaikų gimimo datas ________________________________________________________

7. AR ATLIKOTE KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE
ARMIJOJE?

Taip

Ne

MOTINA – VAIKĄ INVALIDĄ IKI 16 METŲ

Taip

Ne

ŠEIMOS NARĮ I GRUPĖS INVALIDĄ

Taip

Ne

POLITINIS KALINYS

Taip

Ne

TREMTINYS

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

8. AR SLAUGĖTE NAMUOSE? (pildoma, jei slaugyta iki 1995-0101)

9. AR BUVOTE:

10. AR NEDARBINGU /IŠ DALIES DARBINGU TAPOTE DĖL
KITO ASMENS VEIKSMŲ ?

Jei taip, nurodykite aplinkybę (-es):
1. Eismo įvykio metu
2. Dėl smurtinių kito asmens veiksmų
AR DĖL MINĖTO ĮVYKIO KREIPĖTĖS Į TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS ?

Jei taip, nurodykite institucijas _____________________________________________________________
11. AR DIRBOTE KITOSE VALSTYBĖJE(-ĖSE)

Taip

Ne

Jei taip, kurioje valstybėje (-ėse) ir kada?_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. PENSIJOS MOKĖJIMAS.
12.1. PENSIJĄ PERVESTI:
Į KREDITO (MOKĖJIMO) ĮSTAIGOS, ESANČIOS LIETUVOS
TERITORIJOJE, SĄSKAITĄ

Taip
Ne
Jei taip, nurodykite Lietuvos teritorijoje esančios kredito (mokėjimo) įstaigos pavadinimą, kodą,
asmeninės sąskaitos numerį)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sąskaitos arba kortelės sąskaitos numeris

L T

Į KREDITO (MOKĖJIMO) ĮSTAIGOS, ESANČIOS UŽSIENIO
VALSTYBĖS TERITORIJOJE, SĄSKAITĄ

Taip

Ne

Jei taip, nurodykite užsienio valstybės teritorijoje esančios kredito (mokėjimo) įstaigos
pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (SWIFT), sąskaitą tarptautiniu (IBAN) formatu

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. 2. PENSIJĄ Į SĄSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖS TERITORIJOJE PAGEIDAUJU GAUTI:

KIEKVIENĄ MĖNESĮ



DU KARTUS PER METUS 

VIENĄ KARTĄ PER KETVIRTĮ 
VIENĄ KARTĄ PER METUS



PAPILDOMI PRAŠYMAI / PAPILDOMA INFORMACIJA

2 0
Prašau skirti pensiją remiantis pateikta informacija nuo
ĮSIPAREIGOJU:
ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti:
- apie asmens duomenų (vardo, pavardės, gimimo datos) pakeitimą;
- apie persikėlimą gyventi į kitą valstybę;
apie pensijos paskyrimą kitoje valstybėje už stažo laikotarpius, už kuriuos paskirta ir mokama
pensija Lietuvoje, ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos mano pensijos dydžiui ir mokėjimui. Nepranešus permokėta pensijos suma bus išieškota iš manęs įstatymų nustatyta tvarka;
iki kiekvienų metų pabaigos pateikti (atsiųsti) valstybės, kurioje gyvenu, kompetentingos įstaigos išduotą
pažymą, patvirtinančią, kad gyvenu užsienio valstybėje, arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės
ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, arba užsienio valstybės, kurioje gyvenu, notaro patvirtinimą, kad
esu gyvas ir esu tam tikroje vietovėje. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 d. ir
išverstas į lietuvių kalbą bei legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille).
SUTINKU, kad VSDF valdybos teritoriniai skyriai ir VSDF valdybos Užsienio išmokų tarnyba,
administruodami pensijos pagal šį prašymą skyrimą, mokėjimą ir/ar išieškojimą iš trečiųjų asmenų, tvarkytų
mano asmens duomenis (įskaitant ypatingus asmens duomenis).
TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.
PRIDEDAMA:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
Pareiškėjas ________________________________
(Parašas, vardas ir pavardė)

Įgaliotas asmuo _______________________
(Parašas, vardas ir pavardė)

TAI ŽINOTINA
Valstybinės socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos skiriamos, apskaičiuojamos
ir mokamos vadovaujantis 1994 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais.
Kreipimosi dėl pensijos data laikoma diena, kurią priimtas prašymas su visais reikalingais
dokumentais.
Valstybinė socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensija skiriama ir mokama nuo
teisės gauti pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų, reikalingų
pensijai paskirti gavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje arba
Užsienio išmokų tarnyboje dienos.
Pensijos gavėjo prašymu, senatvės ar netekto darbingumo pensija, paskirta turint būtinąjį stažą, gali
būti paskirta iš naujo, po pensijos paskyrimo įgijus papildomą, ne mažesnį kaip vienų metų stažą. Senatvės ar
netekto darbingumo pensijos, paskirtos neturint būtinojo stažo, gavėjui po pensijos paskyrimo įgijus būtinąjį
stažą, jo prašymu pensija gali būti paskirta iš naujo, nepaisant to, kad po pensijos paskyrimo įgytas stažas yra
mažesnis kaip vieni metai. Sukakusiems senatvės pensijos amžių netekto darbingumo pensijų gavėjams
netekto darbingumo pensijos iš naujo neskiriamos.
Pensijos gavėjas iki kiekvienų metų pabaigos turi atsiųsti (pateikti) Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai užsienio valstybės, kurioje gyvena, kompetentingos įstaigos
išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje, arba Lietuvos Respublikos
diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, arba užsienio valstybės, kurioje asmuo
gyvena, notaro patvirtinimą, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Jei pensijos gavėjas gyvena
valstybėje – buvusioje SSRS respublikoje, taip pat turi atsiųsti (pateikti) gyvenamosios vietos
kompetentingos įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad užsienio valstybėje už stažą, už kurį mokama pensija
Lietuvoje, nėra paskirta pensija (pensinė išmoka). Šis (šie) dokumentas (-ai) turi būti išduotas (-i) ne
anksčiau kaip tų metų spalio 1 d., išverstas (-i) į lietuvių kalbą, legalizuotas (-i) arba patvirtintas (-i) pažyma
(Apostille). Šio (šių) dokumento (-ų) nustatytu laiku negavus, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų
sausio 1 d. sustabdomas. Pateikus dokumentą (-us), pensijos mokėjimas pratęsiamas nuo jos mokėjimo
sustabdymo dienos, jeigu teisė gauti pensiją buvo išlikusi. Jei dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) praėjus
daugiau kaip 3 metams nuo pensijos mokėjimo sustabdymo dienos, būtina pateikti dokumentą, įrodantį, kad
asmuo visą laiką, už kurį pageidauja gauti pensiją, gyveno užsienio valstybėje.
APLINKYBĖS, APIE KURIAS BŪTINA PRANEŠTI VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI ARBA UŽSIENIO IŠMOKŲ
TARNYBAI
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnis Jus įpareigoja pensiją mokančiam
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui arba Užsienio išmokų tarnybai per 10
dienų pranešti apie:
- asmens duomenų (vardo, pavardės, gimimo datos) pakeitimą;
- persikėlimą gyventi į kitą valstybę;
- pensijos paskyrimą kitoje valstybėje už stažo laikotarpius, už kuriuos paskirta ir mokama pensija
Lietuvoje ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ir mokėjimui.
Laiku nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, permokėta
pensijos suma išieškoma iš pensijos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

