
Informujeme

Kontrolní seznam pro žádost o důchod

St
av

 0
3/

20
17

Vydavatel: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 807 99 Mnichov, Německo, www.vdk-bayern.de

U žádosti o starobní důchod, pokud je účet pojištění zrušen, je třeba přinést originály těchto podkladů:
• Průběh pojištění s aktuální informací o důchodu se všemi přílohami
• Platný občanský průkaz nebo cestovní pas, vlastní bankovní účet (IBAN a BIC) i daňové identifikační číslo

U starobního důchodu pro těžce zdravotně postižené osoby
• Průkaz o těžkém zdravotním postižení nebo potvrzení od Zentrum Bayern Familie und Soziales 
 (Bavorské centrum pro rodiny a sociální péči, dříve: Úřad sociálního zabezpečení)

U pozůstalostního důchodu
• Oddací list nebo rodnou knihu
• Úmrtní list
• Rozhodnutí o důchodu, pokud zemřelý/á již pobíral/a důchod, v opačném případě podklady k pojištění
 zemřelé/ho
• Vlastní číslo důchodového pojištění a při vlastním pobírání důchodu poslední oznámení o důchodu, aktuální   
 informace o důchodu

Pokud jsou v průběhu pojištění stále ještě mezery, je třeba předložit ještě originály těchto podkladů:
• Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
• Rodné listy dětí
• U zahraničních obyvatel: Potvrzení o přistěhování (lze obdržet na městském nebo obecním úřadě)
• Potvrzení o repatriaci
• Vojenská knížka
• Osvědčení o vyučení (např. tovaryšský list atd.)
• Potvrzení zdravotní pojišťovny o době nemoci
• Doklady o nezaměstnanosti
• Kartičku zdravotní pojišťovny
• U doby v zahraničí: Doklady o studiu po 17. roce života i doklady o zaměstnání

Pokud některý z příslušných bodů nemůžete splnit, popřemýšlejte, zda doklady disponujete nebo si je můžete  
obstarat. Žádost lze totiž zpracovat bez průtahů pouze tehdy, jsou-li předloženy všechny požadované podklady. 
Je tedy třeba si včas zajistit doklady o době pojištění. Tři měsíce před začátkem důchodu je nutné podat žádost o  
starobní důchod u příslušného poskytovatele důchodového pojištění. Zplnomocnění k podání žádosti je možné.

Máte-li otázky ohledně Vašeho důchodu, můžete se kdykoli obrátit na každou místní kancelář VdK. Sozialverband 
VdK Bayern je v případě otázek ohledně důchodu kompetentní kontaktní osobou, a pokud to bude nutné, prosadí 
Vaše práva také právní cestou.


