Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio d. įsakymu Nr. V-

(Prašymo dėl kompensuojamosios pensijos dalies sumos išmokėjimo forma)
Vardas
Pavardė
Asmens kodas (jei nėra suteiktas – gimimo data)
Gyvenamoji vieta
Adresas korespondencijai
Telefono Nr./el. pašto adresas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
skyriui/ tarnybai

PRAŠYMAS
DĖL KOMPENSUOJAMOSIOS PENSIJOS DALIES SUMOS IŠMOKĖJIMO
2

0

-

-

(Data)
Žymėjimo pavyzdys

Prašau apskaičiuoti ir išmokėti kompensuojamąją senatvės / netekto darbingumo (invalidumo)
(reikiamą pabraukti)
pensijos
dalies sumą pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo
(invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys:
Lietuvos Respublikos
Asmens tapatybės
Leidimas nuolat
Kitas asmens tapatybę
piliečio pasas
kortelė
gyventi Lietuvoje
patvirtinantis dokumentas
Numeris
Galioja iki
Kompensuojamąją pensijos dalies sumą prašau:

2

0

-

-

pervesti į mano asmeninę sąskaitą
(nurodyti sąskaitos arba kortelės sąskaitos numerį)

išmokėti mokėjimo įstaigoje **

pristatyti pagal gyvenamąją vietą ***____________________________________________________________
(nurodyti adresą Lietuvoje)

SUTINKU, kad VSDF valdybos teritoriniai skyriai (Užsienio išmokų tarnyba), administruodami
kompensuojamosios pensijos dalies sumos pagal šį prašymą apskaičiavimą ir mokėjimą, tvarkytų mano asmens
duomenis (įskaitant ypatingus asmens duomenis).
PRIDEDAMA:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
Pareiškėjas (jo įgaliotas asmuo)

_______________
(parašas)

Prašymą ir dokumentus priėmė _____________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
(vardas ir pavardė)

____________
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)

Pareiškėjo bylos Nr.________________________

* Šį prašymą pildo asmenys, kurie 2010 - 2011 metais dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6
straipsnio 1-4, 6 ir 7 dalių ir 7 straipsnio 1, 2, 4 – 6 dalių nuostatų taikymo gavo sumažintą senatvės (išankstinę senatvės) ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją ir kuriems šios pensijos mokėjimas yra nutrauktas (Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43
str.) arba kuriems yra pasibaigęs netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skyrimo terminas (Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo 30 str. 3 d.).
** Šį mokėjimo būdą gali pasirinkti asmenys, kurie yra netekę 75-100 procentų darbingumo (I grupės invalidai) arba kurie yra sukakę 80 ir daugiau
metų, arba kuriems pensija buvo pristatoma pagal gyvenamąją vietą, arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat
asmenys, kurie gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išgryninti į sąskaitą pervestos išmokos.
*** Šį mokėjimo būdą gali pasirinkti asmenys, kurie yra netekę 75-100 procentų darbingumo (I grupės invalidai) arba kurie yra sukakę 80 ir daugiau
metų, arba kuriems pensija 2009 metų gruodžio mėn. buvo pristatyta pagal gyvenamąją vietą, arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų
poreikių lygis, taip pat asmenys, kurie gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išgryninti į sąskaitą pervestos išmokos ar išmokėti mokėjimo
įstaigoje.

