SOZ IALVERSICHERUNGSANSTALT DER SELBSTÄNDIGEN | HAUPTSTELLE
Wiedner Hauptstraße 84-86, A-1051 Wien
Tel. 050 808 808 | E-Mail: pps@svs.at

Életbenléti igazolás
Külföldön tartózkodása idejére nyugdíja csak akkor kerülhet kifizetésre, ha Ön évente
egyszer megküld hivatalunknak egy érvényes "Életbenléti igazolást”. Használja ehhez a
levél hátoldalán található nyomtatványt. Kérjük, küldje meg a nyomtatvány eredeti
példányát kitöltve, saját kezűleg aláírva, hitelesítve a fent megadott címre.
Aláírását az „Életbenléti igazoláson” az alábbi szervek hitelesíthetik:
 osztrák külképviseleti szervek (pl. követség, konzulátus)
 hivatalos szervek (pl. társadalombiztosító, önkormányzat, kerületi közigazgatósági
hatóság, rendőrség, bíróság)
 közjegyző.
Bank, orvos, gyógyszertár vagy magánotthonok által hitelesített aláírást nem áll
módunkban elismerni. Lakcímbejelentőt nem tudunk "Életbenléti igazolásként” elfogadni.
Amennyiben a hiánytalanul kitöltött nyomtatvány nem érkezik meg haladéktalanul
hivatalunkhoz, a nyugdíj nem kerülhet kifizetésre. Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy
azon nyugdíjak, amelyeket esedékességüktől számított egy éven belül nem vesznek fel,
elvesznek.
Nyugdíjjogosultként köteles hét napon belül bejelenteni egy esetleges keresőtevékenység
kezdetét. Köteles továbbá két héten belül bejelenteni a családi állapotot, lakcímet érintő
változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából adódó, valamint hiányzó,
hiányos vagy helytelen adatok következtében teljesített kifizetéseket vissza kell téríteni.
Tisztelettel
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

Lebensbestätigung ungarisch

Name:
geboren am:

LEBENSBESTÄTIGUNG
ÉLETBENLÉTI IGAZOLÁS
Auszufüllen von der Pensionsbezieherin / dem Pensionsbezieher
A nyugdíjjogosult tölti ki
Frau / Herr
geboren am
Név
………………………………………........…..… született:
wohnhaft
lakcím
…………………………………………………..

…………….…......

Personenstand
családi állapot …………….……...

……………………………………………………………………………………...............……….
Persönliche Unterschrift Pensionsbezieher / Pensionsbezieherin
a nyugdíjjogosult saját kezű aláírása
Auszufüllen von der beglaubigenden Stelle
A hitelesítő szerv tölti ki
Amtliche Dienststellen (z.B. Sozialversicherungsträger, Gemeindeamt, Bezirksverwaltung,
Polizei, Gericht), Botschaft, Konsulat, Notar
Hivatalos szervek (pl. társadalombiztosító, önkormányzat, kerületi közigazgatósági
hatóság, rendőrség, bíróság), követség, konzulátus, közjegyző
Die Pensionsbezieherin / der Pensionsbezieher hat heute persönlich vorgesprochen
und ihre / seine Existenz und Identität nachgewiesen
A nyugdíjjogosult a mai napon személyesen megjelent és életbenlétét valamint
személyazonosságát igazolta
mit Dokument (Lichtbildausweis)
a következő okirattal (fényképes igazolvánnyal)

.…………………………………………..

Leben und Aufenthalt werden hiermit bestätigt.
Életbenlétét és tartózkodását ezennel igazoljuk.

……………………….
Ort, Datum
hely, dátum

………………………………………………………………………
Stempel und Unterschrift von der beglaubigenden Stelle
A hitelesítő szerv pecsétje és aláírása

Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung betreffend die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Homepage unter svs.at/vvt.

