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) MOKĖJIMO PRATĘSIMO

2 0

(data)

-

Žymėjimo pavyzdys
Prašau pratęsti man Lietuvoje paskirtos (-ų) valstybinės (-ių) socialinio draudimo ________
____________________________________________________________ pensijos (-ų) mokėjimą.
(nurodykite pensijos rūšį)
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, esančios Lietuvos teritorijoje, sąskaitą ______________
(nurodykite
________________________________________________________________________________
Lietuvos teritorijoje esančios kredito (mokėjimo) įstaigos pavadinimą, kodą,
_______________________________________________________________________________ .
asmeninės sąskaitos numerį)
 Į kredito (mokėjimo) įstaigos, esančios užsienio valstybės teritorijoje, sąskaitą
________________________________________________________________________________
(nurodykite užsienio valstybės teritorijoje esančios
________________________________________________________________________________
kredito (mokėjimo) įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (SWIFT),
_______________________________________________________________________________
sąskaitą tarptautiniu (IBAN) formatu)
Pensiją (-as) į sąskaitą užsienio valstybės teritorijoje pageidauju gauti:
kiekvieną mėnesį



du kartus per metus 

vieną kartą per ketvirtį 
vieną kartą per metus



Užsienio valstybėje už stažą, už kurį paskirta pensija Lietuvoje, pensija (pensinė išmoka)
man
 nepaskirta ir nemokama  paskirta ir mokama________________________ .
(nurodykite valstybę)
Įsipareigoju iki kiekvienų metų pabaigos pateikti (atsiųsti) valstybės, kurioje gyvenu,
kompetentingos institucijos 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).
Įsipareigoju raštu per 10 kalendorinių dienų pranešti apie pensijos (pensinės išmokos)
paskyrimą kitoje valstybėje už stažą, už kurį mokama pensija Lietuvoje, persikėlimą gyventi į kitą
valstybę, naujos santuokos sudarymą (jei mokama našlių arba maitintojo netekimo pensija), apie
studijų formos pasikeitimą, studijų nutraukimą ar baigimą (jei mokama našlaičių pensija), taip pat
kitas aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ir (ar) mokėjimui.
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) (jei dokumentas nebuvo pateiktas pensijai skirti)
 taip
 ne
3. Užsienio valstybės kompetentingos įstaigos pažyma, patvirtinanti gyvenamąją vietą
užsienio valstybėje, arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos
konsulinio pareigūno, arba užsienio valstybės notaro patvirtinimas, kad asmuo gyvas ir yra tam
tikroje vietovėje
 taip
 ne
4. Gyvenantiems užsienio valstybėje - buvusioje SSRS respublikoje - gyvenamosios vietos
kompetentingos įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad užsienio valstybėje už stažą, už kurį prašoma
mokėti pensiją Lietuvoje, nėra 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)

