VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Konstitucijos pr. 12, LT-09308, Vilnius

GERBIAMI SENJORAI,

Svarbu, jeigu gaunate pensiją į namus!
1. Jūsų gyvenamojoje vietovėje keičiasi pensijos pristatymas į namus. Nuo
šiol pensiją į namus pristatys nebe Lietuvos paštas, o bendrovės
„BASTARAS“ darbuotojai. Sausį naujasis pensiją pristatantis darbuotojas
turėtų atvykti tuo pačiu metu, kaip iki šiol atvykdavo Lietuvos pašto
atstovas. Atvykęs žmogus turės parodyti savo darbo pažymėjimą.
2. Jeigu Jums kiltų abejonių dėl pensiją pristatančio asmens ar norėtumėte
daugiau apie tai sužinoti ir įsitikinti, kad pas Jus atėjo tos įmonės
darbuotojas, kuris turėjo ateiti, galite paskambinti „Sodrai“ telefonu:
8 5 250 0883 arba 1883.
Taip pat galite susisiekti su pensijas pristatančia bendrove „BASTARAS“
telefonu Vilniaus mieste ir rajone: 8 677 92317; Kauno mieste ir rajone:
8 677 12389; Marijampolėje: 8 677 12432
3. Jeigu turi teisę gauti pensiją į namus, tačiau esate pasirinkę ją atsiimti
pašto skyriuje, tai ir toliau galėsite pensiją atsiimti Lietuvos pašte. Tačiau
jeigu pensija pristatoma į namus, jos tuo pačiu atsiimti pašte nebebus
galimybės. Tokiu atveju patariame pakeisti pensijos pristatymo būdą –
pasirinkti pensijos išmokėjimą pašto skyriuje. Mokėjimo būdą galite
pakeisti atvykę į artimiausią „Sodros“ skyrių arba per asmeninę „Sodros“
paskyrą gyventojui, taip pat pateikę prašymą Lietuvos pašte.

Pati pensijos pristatymo tvarka nesikeis – paslauga yra nemokama, o pensija
turės būti pristatyta nuo mėnesio 10 iki 26 dienos pagal su Jumis suderintą
grafiką. Pensijos nešėjai nesiūlys jokių kitų paslaugų, tik atneš pinigus. Jie
neprašys nei apmokėti kokių nors sąskaitų, nei suskaičiuoti santaupų, tik
įteiks pensiją ir paprašys pasirašyti Išmokų išmokėjimo kvitą.
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