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Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 31 lõike 2 ja § 35 alusel.

§ 1. Kehtestada pensioniavalduse vorm (lisa 1).

§ 2. Pensionitunnistuse vormi kehtestamine ja pensionitunnistuse väljaandmine.

 (1) Kehtestada pensionitunnistuse vorm (lisa 2).

 (2) Pensionitunnistus on pensionäri fotoga dokument.

 (3) Pensionitunnistus on 8-leheküljeline, mille iga lehekülje mõõtmed on 74 x 100 mm.

 (4) Pensionitunnistuse kaaned on halli värvi. Tunnistuse esikaane tekst ja riigivapi kujutis on kullavärvi.
Esikaane keskel on sõna PENSIONITUNNISTUS ning selle kohal on Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis.

 (5) Pensionitunnistuse esikaane siseküljel on väljavõtted «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» sätetest ja
pensionäri allkiri.

 (6) Pensionitunnistuse iga lehekülje alanurgas on lehekülje number.

 (7) Pensionitunnistuse 1. leheküljele kantakse järgmised andmed:
 1) pensionitunnistuse väljaandnud pensioniamet ja selle osakond;
 2) pensionitunnistuse number;
 3) pensionäri ees- ja perekonnanimi;
 4) pensionäri isikukood või sünniaeg;
 5) pensionitunnistuse väljaandmise aeg.Esimesel leheküljel on pensionäri foto, mis kinnitatakse pitseriga.

 (8) Pensionitunnistuse 2., 3., 4. ja 5. leheküljel on andmed pensioni liigi ja määramise tähtaja kohta. Andmed
kinnitab pensioniameti direktor, tema asetäitja või direktori volitatud isik allkirja ja pitseriga. Välislepingute
alusel pensioni saava pensionäri andmed kinnitab Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonna juhataja oma
allkirja ja pitseriga.

 (9) Pensionitunnistuse 6. ja 7. leheküljele kantakse puude raskusastme olemasolul andmed puude raskusastme
kohta, mida kinnitab pensioniameti direktor, tema asetäitja või direktori volitatud isik allkirja ja pitseriga.

 (10) Pensionitunnistuse annab pensionärile välja pensioniamet pärast pensioni määramist. Välislepingute alusel
pensioni saavale pensionärile annab pensionitunnistuse välja Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakond.

 (11) Pensionitunnistuse duplikaat väljastatakse, kui :
 1) tunnistusse kantud andmed on ebaõiged;
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 2) tunnistus on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinenud või kaotsi läinud;
 3) tunnistuse lehed on täitunud.

 (12) Pensionitunnistuse duplikaadi saamiseks esitab pensionär pensioniametile kirjaliku avalduse.

 (13) Pensionitunnistuse duplikaat väljastatakse pensionärile koos märkega «duplikaat».

 (14) Pensionitunnistuse või duplikaadi väljaandmisel teeb väljaandja kande «Pensionitunnistuste väljaandmise
registreerimise raamatusse».

 (15) Pensionitunnistus või duplikaat antakse pensionärile välja allkirja vastu.
[RTL 2003, 26, 395- jõust. 28.02.2003]

§ 3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisad 
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