Vardas
Pavardė
Gimimo data
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefono Nr.
El. paštas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybai
PRAŠYMAS
DĖL SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS (-Ų) IŠMOKĖJIMO UŽ PRAĖJUSĮ
LAIKOTARPĮ

2 0

(data)

-

Žymėjimo pavyzdys
Prašau išmokėti man Lietuvoje paskirtą (-as) valstybinę (-es) socialinio draudimo ________
____________________________________ pensiją (-as) už laikotarpį nuo ________________ iki
(nurodykite pensijos rūšį)
________________, kuriuo gyvenau užsienio valstybėje.
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija pridedama):
Lietuvos Respublikos
Asmens tapatybės
Užsienio valstybės
piliečio pasas 
kortelė 
piliečio pasas 

Kitas dokumentas


Pensiją (-as) prašau pervesti į kredito (mokėjimo) įstaigos sąskaitą ____________________
(nurodykite
________________________________________________________________________________
Lietuvos teritorijoje esančios kredito (mokėjimo) įstaigos pavadinimą, kodą,
_______________________________________________________________________________ .
asmeninės sąskaitos numerį)
Užsienio valstybėje už stažą, už kurį paskirta pensija Lietuvoje, pensija (pensinė išmoka)
man
 nepaskirta ir nemokama  paskirta ir mokama________________________ .
(nurodykite valstybę)
PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka
(jei prašymas siunčiamas paštu)
 taip
 ne
2. Reabilituotiems politiniams kaliniams ar tremtiniams – šį teisinį statusą patvirtinančio
dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (našlių, našlaičių, maitintojo netekus
pensijų gavėjams – mirusiojo asmens, už kurį paskirta pensija, teisinį statusą patvirtinančio
dokumento kopija)
 taip
 ne

3. Dokumentas (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija), įrodantis gyvenamąją
vietą užsienio valstybėje. Jei nuo išvykimo gyventi į užsienio valstybę dienos iki gyvenamosios
vietos deklaravimo Lietuvoje dienos praėjo daugiau nei 3 metai – dokumentas, įrodantis, kad visu
tuo laikotarpiu, kuriuo pretenduojama gauti pensiją, gyventa užsienio valstybėje
 taip
 ne
4. Gyvenusiems užsienio valstybėje - buvusioje SSRS respublikoje - gyvenamosios vietos
kompetentingos įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad užsienio valstybėje už stažą, už kurį prašoma
išmokėti pensiją Lietuvoje, laikotarpiu, už kurį pretenduojama gauti pensiją, nebuvo paskirta
pensija (pensinė išmoka)
 taip
 ne
5. Jei užsienio valstybėje yra paskirta pensija už dalį stažo laikotarpių, už kuriuos paskirta
pensija Lietuvoje, - pažyma, patvirtinanti pensijos (pensinės išmokos) gavimo kitoje valstybėje
faktą, jos paskyrimo datą ir stažo laikotarpius, už kuriuos ši pensija yra paskirta ir mokama
 taip
 ne
6. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pareiškėjas (jo įgaliotas asmuo)
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Prašymą ir dokumentus priėmė
(pareigų pavadinimas)

