
ФОНД  НА  ПЕНЗИСКОТО  И  ИНВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ  НА  МАКЕДОНИЈА
Централа во Скопје Ул. „23 Октомври“ бр. 11, 1000 Скопје, карактеристичен бр. 02

Тел. Централа: 3250-100, Телефакс: 3162-275.

Macedonian pension number / Пензиски број

----------------------------------------------
ЕМБГ ----------------------------------------------

LIFE   CERTIFICATE
ПОТВРДА ЗА ЖИВОТ

This certificate is to confirm that
Со ова се потврдува дека

Mr. / Mrs. Born in
Г-от / Г-та ------------------------------------------------------------------------ роден-а во ------------------------------------------------

Citizen of
Државјанин на -----------------------------------------------------------------

Is alive and residing at the following address
Е жив и живее на следната адреса --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date                                              Seal Signature
Дата ---------------------------- Печат --------------------------- Потпис -----------------------------------------------------

Seal and signature of competent institution (diplomatic representation office or consulate and all competent
gouvernement institutions in the country of residence).
Печат и потпис на надлежен орган (дипломатско претставништво или Конзулат и сите надлежни државни
институции во земјата на престојот).

S T A T E M E N T
И З Ј А В А

I, undersigned confirm and state that I am
Јас, долупотпишаниот ---------------------------------------------------------------------- изјавувам дека сум

 Employed / self-employed (1)  Not employed / not self-emplojed
Вработен, извршувам самостојна дејност                         Невработен, не извршувам самостојна дејност

I am beneficiary of                                                            pension since till today.
Корисник сум на --------------------------------------------------- пензија од --------------------------------------- сѐ до денес.

(name of country / име на земја) (date / дата)

In the case of survivors benefit for children older than 15 years who are students is required to forward
school attestation every year in the period September / October.
Во случај на семејна пензија за деца постари од 15 години кои се школуваат задолжително е доставување на
училишна потврда секоја година во период септември/октомври.

Place Date Signature
Место ------------------------------- Дата --------------------------- Потпис -----------------------------------------------------

of beneficiary or legal representative
потпис на корисникот или законски застапник

(1) Cross the appropriate box ( X )
Означете го соодветниот квадрат со X

This statement is issued to be used for the purpose of pension’s payment.
Изјавата е издадена за потребите на исплата на пензијата.


