Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į
nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir
draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos
aprašo
1 priedas
(Prašymo išduoti U2 dokumentą, patvirtinantį teisę į nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportą, forma)

_________________________________________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė, gimimo data; asmens kodas ir (ar) valstybinio socialinio draudimo numeris)

_________________________________________________________________________________
(asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas)

_________________________________________________________________________________
(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, serija ir (ar) numeris)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(teritorinė darbo birža, kuriai adresuojamas prašymas)

PRAŠYMAS
IŠDUOTI U2 DOKUMENTĄ, PATVIRTINANTĮ TEISĘ Į NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS
EKSPORTĄ

_________________
(data)

Prašau išduoti U2 dokumentą, patvirtinantį teisę į nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportą.
Ketinu vykti į _______________________. Numatoma išvykimo data ___________.
(valstybė, į kurią asmuo ketina vykti)

____________________________________________________________________________
(Objektyvios aplinkybės, dėl kurių prašoma išvykti nesibaigus keturių savaičių laikotarpiui)

Nesant galimybės išduoti U2 dokumentą, prašau mane informuoti šiame prašyme nurodytu:
⬜ el. paštu;
⬜ gyvenamosios vietos adresu (siunčiant pranešimą).
Su Bedarbio, eksportuojančio nedarbo socialinio draudimo išmoką, atmintinėje pateikta informacija susipažinau ir
prisiimu visą atsakomybę už galimus savo sprendimus nedarbo socialinio draudimo išmokų eksporto metu.
__________________________________________________________
(pareiškėjo parašas)

(vardas, pavardė)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Pildo įstaigos darbuotojas:
U2 dokumento išdavimo data ____________________.
Darbuotojas, priėmęs prašymą __________________________________________________.
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pastabos:
1. U2 dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos. Prireikus papildomų duomenų, U2
dokumento išdavimo laikas gali būti pratęstas.
2. U2 dokumentą išduoda teritorinės darbo biržos pagal bedarbio registraciją teritorinėje darbo biržoje.
3. Jei užpildytas prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas asmeniškai, kartu pateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jei
užpildytas prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas per įgaliotąjį asmenį, kartu pateikiami įgalioto asmens tapatybę patvirtinantys
dokumentai ir įgaliojimas. Pateikiant prašymą išduoti U2 dokumentą paštu, faksu arba elektroniniu paštu, pateikiamos šiame punkte
nurodytų dokumentų kopijos.
4. Jei prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas paštu, faksu, internetu, elektroniniu paštu arba per įgaliotą asmenį, atsiimti U2 dokumentą
galima tik asmeniškai atvykus ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5. Išduodant U2 dokumentus, bedarbiai yra informuojami apie teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką išsaugojimo sąlygas.

_________________

