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INSTRUC IUNI
Formularul trebuie s! fie completat cu litere de tipar, utilizând numai spa"iile punctate. El se compune din 4 pagini; nici una dintre ele
nu poate fi suprimat!, chiar dac! nu con"ine nici o men"iune util!. Acest formular este completat în limba autorit!"ii desemnate la
rubrica 8

NOTE
*

Acordul privind Spa iul Economic European, anexa VI, securitate social!: conform acestui acord, prezentul formular este valabil "i pentru
Austria, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia "i Suedia.

(1)

Sigla !rii c!reia apar ine institu ia care completeaz! formularul: B = Belgia ; DK = Danemarca ; D = Germania ; GR = Grecia ;
E = Spania ; F = Fran a ; IRL = Irlanda ; I = Italia ; L = Luxemburg ; NL = #!rile de Jos ; P = Portugalia ; GB = Regatul Unit ; A = Austria ;
FIN = Finlanda ; IS = Islanda ; FL = Liechtenstein ; N = Norvegia ; S = Suedia.

(1 bis) Pentru resortisan ii spanioli, a se indica cele dou! nume de na"tere.

Pentru resortisan ii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fat!) în ordinea de stare civil! în care apar în cartea
de identitate sau pa"aport.
(2)

Pentru localit! ile portugheze, a se indica de asemenea parohia "i comuna.

(3)

Pentru resortisan ii spanioli, a se indica num!rul ce figureaz! pe cartea de identitate na ional! (D.N.I.), dac! exist!, chiar dac! aceasta
este perimat!. În lips!, a se indica «nici unul».

(4)

Danemarca, Liechtenstein "i Norvegia nu opereaz! o distinc ie între «titular de pensie» (regim salaria i) "i «titulari de pensie» (regin
independen i).

(5)

Pentru institu iile norvegiene, a se indica data separ!rii:
………………………………………………………………………………………………………….

(6)

Pentru institu iile daneze, islandeze "i norvegiene.

(7)

Aceast! informa ie are la baz! o declara ie a persoanei interesate.

(8)

Numai dac! nu este men ionat deja la rubrica 1.

(9)

Conform legisla iei portugheze, aloca ii familiale sunt acordate pentru copiii lucr!torilor remunera i, precum "i ai titularilor de pensie.
Descenden ii peste gradul I (de exemplu, nepo ii) au dreptul la presta ii familiale numai dac! dreptul lor nu este recunoscut potrivit
legisla iei de securitate social! pentru nici unul dintre p!rin i.

(10)

Pentru institu iile daneze "i norvegiene, a se indica numai copiii cu vârsta mai mic! de 18 ani.

(11)

A se indica leg!tura de rudenie a fiec!rui membru al familiei cu lucr!torul, folosind urm!toarele abrevieri:
A = copil legitim. În Spania, copil n!scut din c!s!torie (matrimonial) "i copil n!scut în afara c!s!toriei (nematrimonial),
B = copil legitim,
C = copil adoptiv,
D = copil natural (atunci când declara ia este completat! în numele unui lucr!tor masculin, copiii naturali nu trebuie s! fie men iona i decât
dac! paternitatea sau obliga ia de plat! a pensiei alimentare a lucr!torului a fost recunoscut! oficial),
E = copil al so ului/so iei care face parte din gospod!ria lucr!torului,
F = nepo i, fra i "i surori pe care persoana interesat! i-a primit în familia sa. La fel "i nepo ii "i nepoatele de pân! la rangul III, dac!
institu ia competent! este o institu ie din Grecia,
G = al i copii care fac parte permanent din gospod!rie, pe acela"i picior de egalitate cu copiii lucr!torului (copii primi i într-o familie de
substitu ie, care au acela"i statut cu copiii lucr!torului).
Celelalte rela ii de rudenie (de exemplu : bunic) trebuie s! fie indicate cu numele complet.
Dac! un copil este c!s!torit, divor at sau v!duv, acest lucru trebuie indicat la punctele 4 "i 6.1. La fel dac! un copil este orfan de tat! sau
de mam!, pentru nevoile institu iilor din Grecia.

(12)

Strad!, num!r, cod po"tal, localitate, ar!.

(13)

În Spania, «Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social » (direc ia provincial! a institutului na ional al securit! ii
sociale) de la locul de re"edin !, sau «Autoridad Municipal» (autoritatea municipal!), dup! caz. În cazul marinarilor, «Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina» (direc ia provincial! a institutului social al marinei) ;
In Fran a, prim!ria sau casa de aloca ii familiale;
în Irlanda, «Child Benefit Section, Department of Social Welfare» (serviciul de presta ii pentri copii, ministerul prevenirii sociale), St Oliver
Plunkett Road, Letterkenny Co. Donegal ;
în Portugalia, «Junta de Freguesia» (consiliul de parohie) de la locul de re"edin ! al membrilor familiei;
în Regatul Unit, «Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Washington)» (ministerul securit! ii sociale, biroul
de presta ii, centrul de presta ii pentru), PO Box 1, Newcastle-upon-Tyne, NE 88 IAA, sau «Northern Ireland Social Security Agency, Child
Benefit Office» (agen ia de securitate social! în Irlanda de Nord, biroul de presta ii pentru copii), Belfast selon le cas ;
în Finlanda, institu ia de asigur!ri sociale, Helsinki ;
în Suedia, «Försäkringskassan» (oficiul de asigur!ri sociale) de la locul de re"edin !.

(14)

Dac! copilul nu are aceea"i adres! ca cea indicat! la punctele 2.5 sau 3.6, a se men iona cealalt! adres!.
Pentru institu iile norvegiene, a se indica dac! copilul î"i are re"edin a într-un orfelinat, o "coal! special! sau o alt! institu ie de acest tip.

(15)

Aceste informa ii nu sunt furnizate decât dac! administra iile civile dispun de datele necesare.

(16)

A se bifa men iunea inutil!.
______________________________

