Wniosek o zryczałtowaną wypłatę emerytury z powodu przeprowadzki za
granicę
Jeśli na stałe przeprowadzi się Pan(i) za granicę (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Owczych),
będzie Panu/Pani przysługiwało prawo do rozwiązania planu emerytalnego w PensionDanmark i
wystąpienia o pełną wypłatę oszczędności.
Aby mieć do tego prawo, musi Pan(i) zrezygnować z zatrudnienia w Danii; obowiązek płatności
składek w PensionDanmark musi upłynąć i nie może Pan(i) mieć zamiaru powtórnej przeprowadzki
do Danii w późniejszym terminie.
Nie możemy dokonać płatności na Pana/Pani rzecz, dopóki nie zarejestruje Pan(i) opuszczenia kraju w
Rejestrze Ludności i Skattestyrelsen (organ podatkowy). Rejestrację można wykonać na stronie
borger.dk. Aby uzyskać pomoc, prosimy skontaktować się z Borgerservice (biuro obsługi obywateli) w
gminie, w której mieszkał(a) Pan(i) w Danii. Abyśmy mogli wypłacić świadczenie, musi Pan(i) wypełnić
formularz i zwrócić nam go wraz z kserokopią dowodu tożsamości. paszport, krajowy dowód osobisty ze
zdjęciem i informacjami na temat urodzenia, europejskie prawo jazdy, duńska karta ubezpieczenia
zdrowotnego wraz z numerem CPR (numer Rejestru Ludności), świadectwo chrztu lub metryka wraz z
numerem CPR lub karta podatkowa wraz z numerem CPR.
Prosimy zwrócić uwagę, że po wypłacie automatycznie zostanie Pan(i)
wypisany/wypisana z planu emerytalnego. Od tej daty nie będą Panu/Pani
przysługiwały żadne prawa wobec PensionDanmark.
Prosimy wypełnić, podpisać i przesłać nam formularz wraz z kserokopią dowodu tożsamości. Po odbiorze
formularza wraz z wymaganą dokumentacją otrzyma Pan(i) swoje oszczędności po odliczeniu 60procentowego podatku na rzecz państwa duńskiego. Prosimy zwrócić uwagę, że oszczędności poniżej
kwoty 100 DKK nie są wypłacane.
Wypełnij formularz na stronie drugiej.
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Proszę o pełną wypłatę oszczędności ponieważ:
(zaznaczyć odpowiednie pole)
Na stałe mieszkam za granicą, ale pracowałem/pracowałam w Danii przez pewien okres czasu.
Wyprowadzam się z Danii, aby na stałe zamieszkać za granicą.
Wyrejestrowałem/wyrejestrowałam się z obecnej gminy zamieszkania w Danii. Moja
przeprowadzka za granicę została zarejestrowana w Rejestrze Ludności.

Pieniądze zostaną wypłacone na Pana/Pani konto w Danii lub za granicą.
Imię i nazwisko:

Nr CPR:

Zrezygnowałem/zrezygnowałam ze swojego stanowiska z powodu:

/
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Adres za granicą:

Adres e-mail.

Dalej mam NemKonto (ustaw krzyż tutaj):

Bank za granicą:

Kod SWIFT/BIC:
Nr IBAN:

Bank w Danii:

Nr rej.:
Nr rachunku:

Od banku wymaga się potwierdzenia powyższych informacji
Data

Podpis i pieczątka banku

Pana/Pani podpis
Uroczyście oświadczam swoim podpisem i potwierdzam, że zawarte tutaj informacje są
prawdziwe i nie mam zamiaru przeprowadzać się z powrotem do Danii w późniejszym terminie.
Data:

Podpis członka:

Dostarczono do service@pension.dk lub poczta na adres PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100
Copenhagen Ø
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