Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 25 d. įsakymu Nr. V-208

Vardas
Pavard÷
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefono Nr./el. pašto adresas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
skyriui/tarnybai

PRAŠYMAS
DöL SOCIALINIO DRAUDIMO IŠANKSTINöS SENATVöS PENSIJOS SKYRIMO
2 0 1 1 -

0 0 -

0 0

(Data)

Prašau skirti išankstinę senatv÷s pensiją

Žym÷jimo pavyzdys

1. ASMENS DOKUMENTO DUOMENYS.
Lietuvos Respublikos
piliečio pasas

Serija

Lietuvos Respublikos
pasas

Numeris

Asmens tapatyb÷s
kortel÷

Leidimas nuolat
gyventi Lietuvoje

Galiojimo data

-

-

Taip

Ne

Taip

Ne

4. AR ESATE (BUVOTE) REGISTRUOTAS BEDARBIU DARBO BIRŽOJE?

Taip

Ne

5. AR ŠIUO METU DIRBATE (PAGAL DARBO SUTARTĮ, NARYSTöS,
TARNYBOS PAGRINDU AR SAVARANKIŠKAI), ESATE ŪKININKAS
AR JO PARTNERIS, GAUNATE UŽSIENIO VALSTYBöJE PAJAMAS,
SUSIJUSIAS SU DARBO SANTYKIAIS, IR KT.?

Taip

Ne

6. AR ATLIKOTE KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINöJE ARMIJOJE?

Taip

Ne

Taip

Ne

SAVO NEĮGALŲJĮ VAIKĄ (VAIKĄ, PRIPAŽINTĄ INVALIDU NUO
VAIKYSTöS)

Taip

Ne

ŠEIMOS NARĮ I GRUPöS INVALIDĄ

Taip

Ne

NEĮGALŲJĮ, KURIAM NUSTATYTAS SPECIALUSIS NUOLATINöS
SLAUGOS POREIKIS (VISIŠKOS NEGALIOS INVALIDĄ

Taip

Ne

Taip

Ne

2. AR GAUNATE PENSIJĄ ARBA KITOKIĄ IŠMOKĄ?
JEI TAIP, KUR IR KOKIĄ
3. AR BUVOTE PRIPAŽINTAS NEDARBINGU AR IŠ DALIES
DARBINGU (IKI 2005-07-01 – INVALIDU)?
JEI TAIP, NURODYKITE LAIKOTARPĮ

7. AR TARNAVOTE VIDAUS TARNYBOS, KRAŠTO APSAUGOS,
VALSTYBöS SAUGUMO AR KT. SISTEMOJE ?
JEI TAIP, KUR IR KADA
8. AR SLAUGöTE NAMUOSE:

JEI TAIP, NURODYKITE SLAUGYTO ASMENS VARDĄ, PAVARDĘ BEI SLAUGYMO
LAIKOTARPĮ

9. AR TURITE VAIKŲ (pildo moterys) ?
JEI TAIP, NURODYKITE JŲ GIMIMO DATAS

versti

10. AR BUVOTE:
POLITINIS KALINYS

Taip

Ne

TREMTINYS

Taip

Ne

REZISTENTAS

Taip

Ne

IŠVEŽTAS PRIVERSTINIAMS DARBAMS UŽ BUVUSIOS
TSRS RIBŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS

Taip

Ne

GETE, KONCENTRACIJOS AR KITOKIO TIPO PRIEVARTINöJE
STOVYKLOJE ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS

Taip

Ne

11. AR DIRBOTE ARBA GYVENOTE EUROPOS
SĄJUNGOS (ES) VALSTYBöSE (jei taip, pildomas

Taip

Ne

priedas) ?

12. PENSIJOS MOKöJIMAS.
12.1. PERVESTI Į SĄSKAITĄ BANKE
Kredito įstaigos pavadinimas
Sąskaitos arba kortel÷s sąskaitos numeris

LT

Taip

12.2. PRISTATYTI Į NAMUS

Ne

(gali pasirinkti asmenys, kurie gyvena vietov÷se, kuriose n÷ra kredito įstaigų)

PAPILDOMI PRAŠYMAI / PAPILDOMA INFORMACIJA

ĮSIPAREIGOJU ne v÷liau kaip per 10 dienų pranešti apie šias aplinkybes, turinčias įtakos mano pensijos
dydžiui ir mok÷jimui:
- apie asmens duomenų (vardo, pavard÷s, gimimo datos) pasikeitimą;
- apie išvykimą nuolat (laikinai) gyventi į užsienį;
- apie kitos pensijos ar išmokos paskyrimą;
- apie darbą pagal darbo sutartį, naryst÷s ar tarnybos pagrindu, tapimą ūkininku ar jo partneriu,
individualios įmon÷s savininku, advokatu ar jo pad÷j÷ju, notaru, tikrosios ar komanditin÷s ūkin÷s bendrijos
nariu, verslo liudijimo įsigijimą, darbo užmokesčio gavimą einant naryst÷s pagrindu renkamąsias pareigas
renkamose organizacijose arba paskyrus į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo
komisijas, pajamų pagal autorinę sutartį gavimą, pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais, užsienio valstyb÷je gavimą ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos mano pensijos
dydžiui ir mok÷jimui.
Nepranešus - permok÷ta pensijos suma bus išieškota iš manęs įstatymų nustatyta tvarka.
SUTINKU, kad VSDF valdybos teritoriniai skyriai, administruodami pensijos pagal šį prašymą skyrimą,
mok÷jimą ir/ar išieškojimą iš trečiųjų asmenų, tvarkytų mano asmens duomenis (įskaitant ypatingus asmens
duomenis).
ESU INFORMUOTAS, kad sprendimas d÷l pensijos paskyrimo man bus įteiktas atvykus į skyrių (atsiimant
pensijos gav÷jo pažym÷jimą, pateiktų dokumentų originalus ir kt.). Neatsi÷mus sprendimo per dvi savaites
nuo pri÷mimo dienos, sprendimas bus man išsiųstas.
TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

Pareišk÷jo

Įgalioto asmens
(Parašas, vardas ir pavard÷)

(Parašas, vardas ir pavard÷)

TAI ŽINOTINA
Valstybin÷s socialinio draudimo išankstin÷s senatv÷s pensijos skiriamos, apskaičiuojamos ir mokamos vadovaujantis 2003
m. lapkričio 18 d. Valstybinių socialinio draudimo senatv÷s pensijų išankstinio mok÷jimo įstatymu.
Išankstin÷ senatv÷s pensija skiriama nuo dienos, kurią turintis teisę ją gauti asmuo kreip÷si d÷l jos paskyrimo, ir mokama iki
senatv÷s pensijos amžiaus sukakties dienos. Išankstin÷ senatv÷s pensija apskaičiuojama taip pat kaip valstybin÷ socialinio draudimo
senatv÷s pensija ir mažinama dydžiu, kurį sudaro apskaičiuotos pensijos 0,4 procento, padauginto iš pilnų m÷nesių, asmeniui likusių
iki senatv÷s pensijos amžiaus, skaičiaus. Asmeniui, gavusiam išankstinę senatv÷s pensiją, sukakus senatv÷s pensijos amžių,
valstybin÷s socialinio draudimo senatv÷s pensijos dydis apskaičiuojamas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta
tvarka ir mažinamas dydžiu, kurį sudaro apskaičiuotos pensijos 0,4 procento, padauginto iš pilnų m÷nesių, kuriuos asmuo gavo
išankstinę senatv÷s pensiją, skaičiaus. Išankstin÷s senatv÷s pensijos mok÷jimas nutraukiamas:
- sukakus senatv÷s pensijos amžių;
- paskyrus kitą pensiją ar išmoką;
- išvykus nuolat gyventi į užsienį (jeigu Lietuvos Respublikos tarptautin÷se sutartyse nenustatyta kitaip).
Paskirtos išankstin÷s senatv÷s pensijos mok÷jimas sustabdomas, jeigu šios pensijos gav÷jas įsidarbina, tampa ūkininku ar jo
partneriu, gauna darbo užmokestį ir eina naryst÷s pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose arba yra paskirtas į
apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas, turi verslo liudijimą ir kt. Išnykus šioms aplinkyb÷ms,
sustabdytos pensijos mok÷jimas atnaujinamas nuo pirmos dienos m÷nesio, einančio po to m÷nesio, kurį asmuo pateik÷ prašymą, jei
kreipimosi dieną asmuo yra registruotas bedarbiu.
Sprendimas d÷l pensijos įteikiamas atvykus į skyrių (atsiimant pensijos gav÷jo pažym÷jimą, pateiktų dokumentų originalus
ir kt.). Neatsi÷mus sprendimo per dvi savaites nuo pri÷mimo dienos, sprendimas išsiunčiamas pensijos gav÷jui.
APLINKYBöS, APIE KURIAS BŪTINA PRANEŠTI

Valstybinių socialinio draudimo senatv÷s pensijų išankstinio mok÷jimo įstatymo 12 straipsnis išankstin÷s senatv÷s pensijos
gav÷ją įpareigoja pensiją mokančiam teritoriniam skyriui per 10 dienų pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar
mok÷jimui:
- išvykimą nuolat (laikinai) gyventi į užsienį;
- kitos pensijos ar išmokos (pvz. šalpos kompensacijos, nedarbo socialinio draudimo bei priešpensin÷s bedarbio išmokos,
kompensacin÷s išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams ir pan.) paskyrimą, taip pat apie pensijos užsienio
valstyb÷je paskyrimą;
- darbą pagal darbo sutartį, naryst÷s ar tarnybos pagrindu, tapimą ūkininku ar jo parneriu, individualios įmon÷s savininku,
advokatu ar jo pad÷j÷ju, notaru, tikrosios ar komanditin÷s ūkin÷s bendrijos nariu, verslo liudijimo įsigijimą, darbo užmokesčio
gavimą einant naryst÷s pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose arba paskyrus į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių
rinkimų ir referendumo komisijas, pajamų pagal autorinę sutartį gavimą, pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais, užsienio valstyb÷je gavimą ir kt.;
- asmens duomenų (vardo, pavard÷s, gimimo datos) pasikeitimą.
Laiku nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mok÷jimui, permok÷ta pensijos suma bus išieškoma
įstatymų nustatyta tvarka.

200 - - prašymo Nr.
skirti senatv÷s/netekto darbingumo pensiją
priedas

DUOMENYS APIE DARBĄ (GYVENIMĄ) EUROPOS SĄJUNGOS IR
EUROPOS EKONOMINöS ERDVöS VALSTYBöSE
1. JEI DIRBOTE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBöJE (-öSE), PRAŠOME UŽPILDYTI ABI
ŽEMIAU PATEIKTAS LENTELES:

Eil.
Nr.

Laikotarpis

1.

nuo
iki

2.

nuo
iki

3.

nuo
iki

4.

nuo
iki

5.

nuo
iki

Eil.
Nr.

Valstyb÷

Identifikacinis
numeris toje
valstyb÷je (asmens
kodas ir pan.)

Asmenį apdraudusios socialinio draudimo įstaigos
pavadinimas originalo kalba (ir trumpinys), anglų kalba (ir
trumpinys), lietuvių kalba

Asmenį apdraudusios
socialinio draudimo įstaigos
suteiktas socialinio draudimo
numeris

Socialinio draudimo
įstaigos adresas

1.

2.

3.

4.

5.

versti

2. JEI GYVENOTE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBöJE (-öSE), PRAŠOME UŽPILDYTI
ŠIĄ LENTELĘ:

Eil.
Nr.

Laikotarpis

1.

nuo
iki

2.

nuo
iki

3.

nuo
iki

4.

nuo
iki

5.

nuo
iki

Valstyb÷

Identifikacinis
numeris toje
valstyb÷je (asmens
kodas ir pan.)

Paso ar kito dokumento,
suteikusio teisę gyventi toje
valstyb÷je, duomenys
(numeris, išdavimo data,
galiojimo data)

3. JEI PO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS BAIGIMO MOKöTöS, PRAŠOME
UŽPILDYTI ŠIĄ LENTELĘ:
Eil.
Nr.
1.

Laikotarpis

Valstyb÷

Dokumento
duomenys (numeris, išdavimo data)

nuo
iki

2.

nuo
iki

3.

nuo
iki

4.

nuo
iki

5.

nuo
iki

4. AR PAGEIDAUJATE ATIDöTI SENATVöS IŠMOKOS
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBöJE (-öSE) SKYRIMĄ?

Taip

JEI TAIP, KURIOJE VALSTYBöJE (-öSE)
TVIRTINU, kad pateikti duomenys yra teisingi.
Pareišk÷jo

Įgalioto asmens
(Parašas, vardas ir pavard÷)

(Parašas, vardas ir pavard÷)

Ne

