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 PENSIJOS SKYRIMO
2

0

-

-

(Data)

Prašau skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją: už tarnybą

netekto darbingumo

1. ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO DUOMENYS.
Lietuvos Respublikos
piliečio pasas

Serija

Lietuvos Respublikos
pasas

Numeris

Asmens tapatybės
kortelė

Galiojimo data

2 0

-

-

2. PRAŠAU PENSIJĄ SKAIČIUOTI PAGAL PAEILIUI IŠTARNAUTAIS 5
TARNYBOS METAIS PALANKIAUSIŲ NUOSEKLIAI EINANČIŲ 12
MĖNESIŲ NUSTATYTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKĮ IŠ
LAIKOTARPIO (jei ištarnauta mažiau negu 12 mėnesių, nurodomas trumpesnis
laikotarpis, iš kuriuo nustatyto darbo užmokesčio vidurkio prašoma skaičiuoti
pensiją):

nuo _______ m. ___________ mėn. ____ d. iki _______ m. ____________ mėn. ____ d.
3. AR GAUNATE PENSIJĄ IR/AR PENSINIO POBŪDŽIO IŠMOKĄ IŠ
KITOS INSTITUCIJOS AR VALSTYBĖS?

Taip

Ne

JEI TAIP, IŠ KUR IR KOKIĄ ______________________________________________________________
4. AR ŠIUO METU DIRBATE (PAGAL DARBO SUTARTĮ, NARYSTĖS,
TARNYBOS PAGRINDU, SAVARANKIŠKAI AR KT.), ESATE
ŪKININKAS AR JO PARTNERIS?

Taip

Ne

5. AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE GAUNATE PAJAMŲ, SUSIJUSIŲ SU
DARBO SANTYKIAIS, AR ESATE SAVARANKIŠKAI DIRBANČIU
ASMENIU?

Taip

Ne

JEI TAIP, NURODYKITE KOKIOJE VALSTYBĖJE IR NUO KADA _____________________________________

______________________________________________________________________________________
6. AR ESATE (BUVOTE):
TEISTAS UŽ TYČINIO NUSIKALTIMO PADARYMĄ?

Taip

Ne

ŠIUO METU ĮTARIAMUOJU AR KALTINAMUOJU BAUDŽIAMAJAME PROCESE?

Taip

Ne

PAŠALINTAS IŠ TARNYBOS VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE DĖL PATIES KALTĖS?

Taip

Ne

JEI TAIP, NURODYKITE PAŠALINIMO (ATLEIDIMO IŠ TARNYBOS) DATĄ ____________________________

versti 
7. PENSIJOS MOKĖJIMAS.

PENSIJĄ PRAŠAU:
7.1. PERVESTI Į MANO ASMENINĘ SĄSKAITĄ:
7.1.1. Lietuvoje esančioje

kredito ar mokėjimo įstaigoje ar kredito unijoje

Sąskaitos arba kortelės sąskaitos numeris
7.1.2. 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):
7.2. 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)

7.3. 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:
apie Lietuvos Respublikos pilietybės netekimą ar atsisakymą;
apie persikėlimą gyventi į kitą valstybę;
apie kitos pensijos ir/ar pensinio pobūdžio išmokos kitoje institucijoje ar valstybėje paskyrimą;
apie darbą pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, darbo užmokesčio gavimą pradėjus eiti narystės
pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose arba paskyrus į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir
referendumo komisijas, apie pajamų pagal autorinę sutartį gavimą, tapimą ūkininku ar jo partneriu, savarankiškai dirbančiu
asmeniu, advokatu ar jo padėjėju, notaru, tikrosios ar komanditinės ūkinės bendrijos nariu, verslo liudijimo įsigijimą;
apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, užsienio valstybėje gavimą ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu;
- kitas aplinkybes, turinčias įtakos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir (ar) šios pensijos priedo už tarnybą dydžiui
ir mokėjimui.
ŽINAU, kad:
- turint teisę gauti kelias valstybines pensijas, mokama tik viena iš jų;
- pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą nemokamas įgijus teisę gauti bet kurios rūšies valstybinę
socialinio draudimo pensiją, įsidarbinus, tapus savarankiškai dirbančiu asmeniu, ūkininku ar jo partneriu (nepriklausomai nuo
žemės ūkio valdos dydžio), gavus darbo užmokestį už darbą narystės pagrindu renkamosiose pareigose renkamose
organizacijose arba paskyrus į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas, įsigijus verslo liudijimą,
gavus pajamų pagal autorinę sutartį, kitoje valstybėje pradėjus gauti su darbo santykiais susijusias pajamas ar tapus
savarankiškai dirbančiu asmeniu ir kt.;
- 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 pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir (ar) šios pensijos priedo
mokėjimui, permokėta 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 pateikta informacija yra teisinga.

PRIDEDAMA:
1. Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas,
2. Darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas),
3.
4.
Pareiškėjo ________________________________
(Parašas, vardas ir pavardė)

lapas (-ai);
lapas (-ai);

Įgalioto asmens ________________________
(Parašas, vardas ir pavardė)

