Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefono Nr./el. pašto adresas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Utenos skyriui
Žymėjimo pavyzdys

PRAŠYMAS
DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS
NAŠLIŲ PENSIJOS SKYRIMO
2 0

-

-

(Data)

Prašau skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją.
1. ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO DUOMENYS.
Lietuvos Respublikos
piliečio pasas

Serija

Asmens tapatybės
kortelė

Lietuvos Respublikos
pasas

Numeris

Galiojimo data

2 0

-

-

2. MIRUSIO (PRIPAŽINTO NEŽINIA KUR ESANČIU) ASMENS
VARDAS, PAVARDĖ, ASMENS KODAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

3. AR MIRĘS (PRIPAŽINTAS NEŽINIA KUR ESANČIU) ASMUO
BUVO JŪSŲ SUTUOKTINIS?

Taip

Ne

JEI MIRUSYSIS BUVO JŪSŲ SUTUOKTINIS, AR SANTUOKA NEBUVO NUTRAUKTA?
NEBUVO NUTRAUKTA
AR SUDARĖTE NAUJĄ SANTUOKĄ?

BUVO NUTRAUKTA

Taip

Ne

4. AR MIRĘS (PRIPAŽINTAS NEŽINIA KUR ESANČIU) ASMUO
Taip
Ne
GAVO PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĘ PENSIJĄ?
JEI NEGAVO, NURODYKITE LAIKOTARPĮ, IŠ KURIO SKAIČIUOTINAS MIRUSIO (AR PRIPAŽINTO NEŽINIA
KUR ESANČIU) ASMENS PAEILIUI IŠTARNAUTAIS 5 TARNYBOS METAIS PALANKIAUSIŲ NUOSEKLIAI
EINANČIŲ 12 MĖNESIŲ NUSTATYTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS (jei mirusysis ištarnavo mažiau nei 12
mėnesių, nurodomas trumpesnis laikotarpis, iš kurio skaičiuotinas jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis):

nuo _______ m. ___________ mėn. ____ d. iki _______ m. ____________ mėn. ____ d.
5. AR ESATE PRIPAŽINTAS NEDARBINGU AR IŠ DALIES
DARBINGU (INVALIDU)?

Taip

Ne

6. AR AUGINATE/ SLAUGOTE MIRUSIOJO (PRIPAŽINTO NEŽINIA
KUR ESANČIU) ASMENS VAIKUS (ĮVAIKIUS)?

Taip

Ne

Jei taip, nurodykite auginamų/slaugomų vaikų (įvaikių) vardus, pavardes, gimimo datas ir netekto darbingumo
procentai (invalidumo grupę):
Vardas

Pavardė

Gimimo data

Netekto darbingumo
procentai (invalidumo grupė)

versti 

7. AR GAUNATE PENSIJĄ IR/AR PENSINIO POBŪDŽIO IŠMOKĄ IŠ
KITOS INSTITUCIJOS AR VALSTYBĖS?
JEI TAIP, IŠ KUR IR KOKIĄ

Taip

Ne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. PENSIJOS MOKĖJIMAS.
PENSIJĄ PRAŠAU:
8.1. PERVESTI Į MANO ASMENINĘ SĄSKAITĄ:
8.1.1. Lietuvoje esančioje

kredito ar mokėjimo įstaigoje ar kredito unijoje

Sąskaitos arba kortelės sąskaitos numeris
8.1.2. Užsienyje

Taip

Ne

Taip

Ne

L T

esančioje kredito ar mokėjimo įstaigoje ar kredito unijoje

Mano adresas valstybėje, kurioje yra sąskaita ______________________________________________________________
Valstybė, kurioje yra sąskaita pavadinimas ________________________________________________________________
Kredito ar mokėjimo įstaigos ar kredito unijos užsienyje pavadinimas ___________________________________________
Kredito ar mokėjimo įstaigos ar kredito unijos užsienyje SWIFT kodas (BIC) _____________________________________
Tarptautinis (IBAN) sąskaitos numeris (iki 34 simbolių kartu su dviženkliu valstybės kodu):
8.2. PRISTATYTI PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOJE

Taip

Ne

(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 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)

8.3. IŠMOKĖTI MOKĖJIMO ĮSTAIGOJE

Taip

Ne

(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 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)

JEI TAIP, NURODYKITE MOKĖJIMO ĮSTAIGOS DUOMENIS ____________________________________

PAPILDOMI PRAŠYMAI / PAPILDOMA INFORMACIJA

ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti apie šių aplinkybių atsiradimą:
- kitos rūšies našlių ir (ar) našlaičių pensijos paskyrimą;
- naujos santuokos sudarymą;
- persikėlimą gyventi į kitą valstybę;
- atgautą darbingumą (jeigu našlių pensijos mokėjimas siejamas su neįgalumu);
- teismo nuosprendį dėl pripažinimo kaltu už tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį paskirta valstybinė našlių
pensiją, padarymą;
- kad nebeslaugote mirusio (pripažinto nežinia kur esančiu) asmens vaiko (įvaikio), pripažinto nedarbingu,
netekusiu 75-100 procentų darbingumo (1 grupės invalidu) (jeigu našlių pensijos mokėjimas siejamas su neįgalaus vaiko
(įvaikio) slaugymu);
- kad sukakęs 18 metų vaikas (įvaikis) nebesimoko (jei našlių pensijos mokėjimas siejamas su vaiko (įvaikio)
mokymusi);
- kitas aplinkybes, turinčias įtakos pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos dydžiui ir (ar) mokėjimui.
ŽINAU, kad:
- turint teisę gauti kelias valstybines našlių ir (ar) našlaičių pensijas, mokama tik viena iš jų;
- deklaravus išvykimą iš Lietuvos Respublikos, kiekvienų metų pabaigoje privalau pateikti paties pasirašytą
pareiškimą, patvirtinantį, kad gyvenu užsienio valstybėje, bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
- nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos našlių pensijos dydžiui ir (ar) mokėjimui, permokėta našlių pensijos
suma bus išieškota iš manęs įstatymų nustatyta tvarka.
SUTINKU, kad administruojant pensijos pagal šį prašymą skyrimą ir (ar) mokėjimą, būtų tvarkomi mano asmens
duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis).
TVIRTINU, kad pateikti duomenys yra teisingi.

PRIDEDAMA:
1.
2.
3.
Pareiškėjo ___________________
(Parašas, vardas ir pavardė)

Įgalioto asmens ___________________
(Parašas, vardas ir pavardė)

