Antragsformular für die Bestätigung der Anmeldung zur Sozialversicherungspflicht
in Polen nach dem endgültigen Verlassen der Schweiz
Formularz wniosku o potwierdzenie zgłoszenia w Polsce do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych po definitywnym opuszczeniu Szwajcarii
Dem Antrag müssen die folgenden Unterlagen beigelegt werden:
- Kopie des Reisepasses oder der Identitätskarte
- Kopie der Abmeldebestätigung der Wohnsitzgemeinde
- Kopie des Versicherungsausweises oder der Austrittsabrechnung der letzten Vorsorgeeinrichtung
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- kopia paszportu lub dowodu osobistego
- kopia zaświadczenia o wymeldowaniu z gminy miejsca zamieszkania
- kopia legitymacji ubezpieczeniowej lub rozliczenia w przypadku wystąpienia z ostatniej instytucji
zabezpieczenia społecznego

Teil A / Część A
Angaben über den Antragsteller
Dane wnioskodawcy
Vorname(n): …………………………………………....
Imię (imiona):

…………………………………………………….....…....

1. Nachname: ………………………………………….. 2. Nachname: …………………………………..………..
1. nazwisko:
2. nazwisko:
Nationalität: …………………………………………..… Nr. Pass od. Identitätskarte: ......................................
Narodowość:
Nr paszportu lub dowodu osobistego
Geburtsdatum: ........................................................
Data urodzenia:

AHV – Nr.: .................................................................
Nr AHV:

Personenkennzahl (PESEL): ……………………………………………...…
PESEL:
Ausreisedatum aus der Schweiz: …………………………………….………
Data opuszczenia Szwajcarii:
Adresse in der Schweiz / Adres w Szwajcarii:
Strasse ……………………………………..…………… Nr. .……………………………………………….……….
ulica
nr
PLZ ………………………………………………..…….. Ort ………………………………….………………….....
kod pocztowy
miejscowość

Adresse in Polen / Adres w Polsce:
Strasse ………………………………………..………… Nr. .………............
ulica
nr
PLZ ……………………………………………………… Ort …….……….………………...................................
kod pocztowy
miejscowość
Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz: ………………………………………………………………………………….
Fundusz emerytalny w Szwajcarii:
Vertragsnummer: .............................................................................................................................................
Numer umowy:
Arbeitgeber (Name + Ort) / pracodawca (nazwisko + miejscowość):
.........................................................................................................................................................................
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Der Antragsteller ermächtigt den Sicherheitsfonds BVG, im Zusammenhang mit der Weiterleitung von Guthaben aus der beruflichen Vorsorge, seine Personendaten an die zuständige Behörde eines EU-/EFTA-Staates
weiterzuleiten, sowie diese Behörde das Ergebnis der Abklärung an den Sicherheitsfonds BVG zu übermitteln.
Der Sicherheitsfonds BVG wird zudem ermächtigt alle beteiligten Stellen (kontoführende Einrichtungen und
Antrag stellende Person) über das Ergebnis der Abklärung zu informieren.
W celu przekazania świadczeń z pracowniczego funduszu emerytalnego, wnioskodawca upoważnia Fundusz
Gwarancyjny BVG do przedstawienia jego danych osobowych właściwemu organowi państwa UE / EFTA oraz
upoważnia właściwy organ do poinformowania Funduszu Gwarancyjnego BVG o wyniku ustalenia. Fundusz
Gwarancyjny BVG jest ponadto upoważniony do informowania wszystkich zaangażowanych organów
(instytucji prowadzącej konto i osoby składającej wniosek) o wyniku ustalenia.

Der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit der oben stehenden Angaben.
Wnioskodawca zaświadcza o zgodności powyższych danych.

Ort, Datum: ………………………………………….
Miejscowość, data:

Unterschrift: ……………………………………..……………..
Podpis:

(Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Barauszahlung und die Auszahlung der Freizügigkeitsleistung erfolgt durch die
zuständige Vorsorgeeinrichtung. / Właściwa instytucja zabezpieczenia społecznego przeprowadza kontrolę spełnienia
warunków na wypłatę gotówki i zebranych składek oszczędnościowych.)

Teil B / Część B
Von der zuständigen Stelle in Polen auszufüllen:
Wypełnia właściwy organ zagraniczny:
Die Sozialversicherungsanstalt, Zweigniederlassung in ……………………………………………….. bestätigt,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w
potwierdza,
dass oben erwähnte Person am .............................................
że wymieniona wyżej osoba według stanu na dzień

□ zur obligatorischen Sozialversicherung angemeldet ist.
jest zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

□ zur obligatorischen Sozialversicherung nicht angemeldet ist.
nie jest zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
Ort, Datum: ....................................................
Miejscowość, data:

Unterschrift, Stempel: .............................................. ……..
Podpis, pieczęć:

Diese Bestätigung ist nicht durch die Antrag stellende Person einzuholen, sondern wird vom Sicherheitsfonds BVG bei der ausländischen Stelle eingeholt.
O to poświadczenie nie stara się w zagranicznej placówce osoba stawiająca wniosek, lecz Fundusz
Gwarancyjny BVG.
Das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular ist dem Sicherheitsfonds BVG, Geschäftsstelle, Postfach 1023, CH-3000 Bern 14 einzureichen.
Całkowicie wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sicherheitsfonds BVG, Geschäftsstelle,
Postfach 1023, CH-3000 Bern 14.
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