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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Η΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
1.Η αίτηση του Ταμείου μας συμπληρωμένη (το αργότερο εντός εξαμήνου από
τον θάνατο)
2.Ληξιαρχική πράξη θανάτου 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
4.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχων
5.
«
εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας, στην περίπτωση που
δεν επιθυμείτε αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία.
6.Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο
7.Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιών που δεν έχουν ταυτότητα
8.Πιστοποιητικό σπουδών για τα παιδιά που σπουδάζουν (θα προσκομίζεται
στην αρχή κάθε σχολικού έτους μέχρι να αποφοιτήσουν)
9. Στην περίπτωση που σπουδάζουν, υπεύθυνη δήλωση με την οποία να
βεβαιώνετε ότι δεν εργάζονται και τα συντηρείτε.
10.Την τελευταία απόδειξη πληρωμής (αφορά συνταξιούχους)
11.Φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού Τραπέζης(ΙΒΑΝ).(πρώτο όνομα του
δικαιοδόχου σύνταξης)
12. Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
λύθηκε ο γάμος από την τέλεση μέχρι το θάνατο.
13. ΑΜΚΑ
Για αυτούς που υποβάλλουν αίτηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου πράκτορα απαιτούνται
επιπλέον:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να αναφέρετε σε ποιες επιχειρήσεις ασχολήθηκε
ο θανών των οποίων το αντικείμενο ασφαλίζεται στο Ταμείο μας.
2. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που θα σας γνωστοποιηθεί τυχούσα οφειλή
υποχρεούστε να εξοφλήσετε εφάπαξ το ποσό, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της
οφειλής και στην περίπτωση αυτή η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση της
οφειλής.
Εφόσον επιθυμείτε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την υπηρεσία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν
3242/2004 ,συμπληρώστε ότι σας ενδιαφέρει στην επισυναπτόμενη σελίδα της αίτησης.

Παρακαλούμε μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο
ασθενείας του ΟΑΕΕ.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
1.Αίτηση
2.Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3.Τιμολόγιο εργολάβου κηδειών (το πρωτότυπο )
4.Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 εάν λάβατε ή όχι έξοδα κηδείας από άλλη πηγή
και σε περίπτωση που έχετε λάβει βεβαίωση του Ταμείου στην οποία να
αναφέρετε το ποσό που εισπράξατε.
5. Εάν ο θανών ήταν ασφαλισμένος ή συνταξιούχος και άλλου Ταμείου και δεν
έχετε λάβει έξοδα κηδείας, βεβαίωση του Ταμείου που να το επιβεβαιώνει.
6. Τα έξοδα κηδείας πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό. Προς τούτο
προσκομίστε φωτοτυπία του βιβλιαρίου, διαφορετικά τα έξοδα κηδείας
εισπράττονται από την ΕΤΕ με επιταγή που εκδίδετε από το Ταμείο, στο όνομά
σας.

