MODEL 04_05

Nr.________________
Data ______________

Cerere pentru acordare
PENSIE DE URMAŞ

Către,
FILIALA CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR ____________________
Subsemnatul(a) __________________________________, în calitate de soţ
supravieţuitor / fiu/ fiică / tutore (se încercuieşte categoria), cu codul personal de asigurare
socială
___________________,
domiciliat(ă)
în
localitatea
__________________,
str._____________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, et. ___, ap. ___ judeţul(sector)
__________, posesor act identitate seria ____ nr. ________, eliberat de ________________ la
data de __________ născut la data de __________ în localitatea/judeţul _______________ fiul
(fiica) lui ____________ şi al __________ solicit înscrierea la pensie de urmaş după
_____________________________ decedat(ă) la data de _________________ în calitate de
asigurat / pensionar având codul personal de asigurări sociale _________________________
talon pensie nr. _______________ pentru:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
5. ______________________________________
6. ______________________________________
În acest scop depun următoarele acte:
A. Acte referitoare la deces:
- certificatul de deces …………………………………………………………………..;
- cauza decesului1
B. Acte referitoare la dreptul la pensie al decedatului:
B.1. – decizie de pensionare2……………………………………………………………..
B.2. – acte necesare pentru determinarea dreptului la pensie al defunctului3:
a. acte pentru perioadele asimilate stagiului4;
b. acte care fac dovada cotizării de către defunct în alte sisteme de asigurări5;
C. Acte de identitate şi de stare civilă pentru urmaşi. Acte de studii ale acestora6.
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
5. ______________________________________
6. ______________________________________
D. Declaraţii ale urmaşilor7.
Optez pentru următoarele perioade asimilate:
- cursuri de zi ale învăţământului universitar
- serviciul militar

DATA _______________

Semnătura,

Actele originale se restituie după deschiderea dreptului de pensie în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor
1

Se va menţiona cauza decesului, iar în situaţia în care reprezentantul filialei solicită acte, se vor adăuga acestea.
În situaţia în care defunctul avea calitatea de pensionar al sistemului CAA, se va menţiona acest lucru.
3
Nu se va completa în cazul în care decedatul era beneficiarul unei pensii de retragere definitivă din profesie.
4
Dacă este cazul. Aceste acte pot fi de diferite feluri. Cu titlu de exemplu menţionăm: livret militar pentru stagiu militar, diplomă
de studii sau diverse adeverinţe emise de instituţiile de învăţământ superior pentru studii etc.
5
Dacă este cazul. Aceste acte pot fi de diferite feluri. Cu titlu de exemplu arătăm Carnetul de Muncă.
6
Se vor depune actele de stare civilă necesare pentru determinarea gradului de rudenie cu decedatul. Urmaşii cu vârste cuprinse
între 16-26 ani, nu realizează venituri şi sunt în perioada de studii, vor prezenta acte care să ateste aceste împrejurări.
7
Declaraţiile vor fi date de fiecare moştenitor în parte. Modelul de declaraţie se găseşte pe verso.
2

