
Σας ενημερώνουμε

Λίστα ελέγχου γιατην υποβολή της αίτησης σύνταξης

Για να υποβάλετε την αίτηση σύνταξης, αφού έχει  διευκρινιστεί  ο ατομικός ασφαλιστικός λογαριασμός, πρέπει να 
προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο πρωτότυπο:
• Ασφαλιστική πορεία με ενημέρωση για την ισχύουσα ασφάλιση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά
• Ισχύουσα αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, το αριθμό του προσωπικού σας τραπεζικού 
 λογαριασμού (με IBAN και BIC) και ΑΦΜ

Σε περίπτωση σύνταξης γήρατος για βαριά ανάπηρα άτομα
• Δελτίο βαριάς αναπηρίας ή βεβαίωση του Κέντρου Βαυαρίας για Οικογένειες και Κοινωνικά θέματα 
 (Zentrum Bayern Familie und Soziales), πρώην Πρόνοιας (Versorgungsamt)

Σε περίπτωση σύνταξης επιζώντων
• Πράξη γάμου ή οικογενειακό βιβλίο
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Βεβαίωση υπολογισμού σύνταξης, εάν ο/η θανών/ούσα είχε ήδη δική του/της σύνταξη,
 διαφορετικά όλα τα δικαιολογητικά ασφάλισης του/της θανόντος/θανούσας
• Προσωπικός αριθμός ασφάλισης σύνταξης και σε περίπτωση συνταξιούχου, την τελευταία ειδοποίηση   
 και το τελευταίο εκκαθαριστικό της σύνταξης 

Εάν υπάρχουν ακόμη κενά στο ιστορικό της ασφάλισης, να προσκομισθούν στο πρωτότυπο 
τα ακόλουθα:
• Ισχύουσα αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
• Ληξιαρχική πράξη γεννήσεων των παιδιών
• Για αλλοδαπούς: βεβαίωση μετοίκησης (θα την πάρετε από το δήμο ή την κοινότητα)
• Βεβαίωση της ιδιότητας ως επαναπατρισθείς
• Δελτίο στρατιωτικής θητείας
• Αποδεικτικά για χρόνους εκπαίδευσης (π. χ. πιστοποιητικό ειδικευμένου εργάτη (Gesellenbrief) κλπ.)
• Βεβαιώσεις των Ταμείων Υγείας για χρόνους ασθενείας
• Αποδεικτικά ανεργίας
• Κάρτες ασφάλισης
• Για χρόνους φοίτησης/εργασίας στο εξωτερικό:  αποδεικτικά χρόνων φοίτησης μετά το 17ο έτος της   
 ηλικίας καθώς και αποδεικτικά εργασίας

Εάν σας λείπει ακόμη κάτι, σκεφθείτε εάν έχετε κάπου τα απαιτούμενα στοιχεία ή εάν πρέπει να τα ζητήσετε. 
Επειδή η επεξεργασία της αίτησής σας θα γίνει χωρίς καθυστερήσεις μόνο εάν προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα, φροντίστε να έχετε εγκαίρως όλα τα αποδεικτικά χρόνων ασφάλισης. 

Τρεις μήνες πριν την έναρξη της σύνταξης να υποβληθεί η αίτηση για σύνταξη γήρατος στον αρμόδιο φορέα 
ασφάλισης σύνταξης. Είναι δυνατόν να υποβληθεί η αίτηση από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σε περίπτωση αποριών σε σχέση με τη σύνταξή σας, μπορείτε να αποτανθείτε προς κάθε τοπικό υποκατάστημα της 
VdK. Ο Σύνδεσμος VdK Bayern έχει ειδικευθεί σε θέματα σύνταξης και,  εάν χρειαστεί, θα κατισχύσει και δικαστικά 
τις αξιώσεις σας. 
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Εκδότης: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de


