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Πώς να συμπληρώσετε το πιστοποιητικό

Σελίδα 1 - Συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία/υπουργείο

Ονοματεπώνυμο και προσωπικός αριθμός
Συμπληρώστε το πλήρες ονοματεπώνυμο σας και το σουηδικό προσωπικό σας 
αριθμό εάν δεν είναι ήδη συμπληρωμένα. 

Επικύρωση/Σφραγίδα 
Μία εγκεκριμένη υπηρεσία/υπουργείο θα πρέπει να βεβαιώσει ότι βρίσκεστε εν ζωή μέσω 
σφραγίδας και υπογραφής στο πιστοποιητικό.Θα πρέπει να σας ζητηθεί η επίδειξη εν ισχύ 
διαβατηρίου ή ταυτότητας. 

Επισκεφθείτε κάποια δημόσια υπηρεσία, σουηδική πρεσβεία, σουηδικό προξενείο ή την Εκκλησία 
της Σουηδίας. Μπορείτε επίσης να επισκφθείτε το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, συμβολαιογράφο, 
αστυνομία ή δημοτολόγιο. 

Σελίδα 2 - Συμπληρώνεται από εσάς σε περίπτωση νέας διεύθυνσης και/ή αλλαγής οικογενειακής 

κατάστασης

1.  Ονοματεπώνυμο και προσωπικός αριθμός 
Συμπληρώστε το πλήρες ονοματεπώνυμο και το σουηδικό προσωπικό αριθμό εάν δεν είναι 
ήδη συμπληρωμένα. 

2.  Nέα διεύθυνση 
Από ποια ημερομηνία και έπειτα ισχύει η νέα διεύθυνση. Συμπληρώστε την οδό, τον αριθμό, 
τον ταχυδρονικό κώδικα, την πόλη και τη χώρα. 

3.  Nέα οικογενειακή κατάσταση 
Από ποια ημερομηνία και έπειτα ισχύει η νέα σας οικογενειακή κατάσταση. Συμπληρώστε τη 
νέα σας οικογενειακή κατάσταση, π.χ. έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α. 

Εάν η οικογενειακή σας κατάσταση είναι έγγαμος/η θα πρέπει να συμπληρώσετε το 
ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του/της συζύγου. 

4.  Στοιχείαa επικοινωνίας 
Συμπληρώστε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίαςy ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας σε περίπτβση που έχουμε ερωτήσεις ή χρειαζόμαστε επιπλέον στοιχεία. 

5. Υπογραφή 
Με την υπογραφή σας εγγυάστε πως τα στοιχεία είναι αληθή και τεκμηριωμένα. Σε περίπτωση 
που αλλάξουν τα στοιχεία σας υποχρεούστε να ενημερώσετε το Pensionsmyndigheten. Ο 
κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράψει το πιστοποιητικό έαν αφορά κάποιο άτομο κάτω των 
18 ετών. 
 
 
To Pensionsmyndigheten διατηρεί το δικάιωμα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
πιστοποιητικό ζωής κατόπιν αίτησης της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Έχετε απορίες; 
Εάν έχετε απορίες/ερωτήσεις σχετικά με το πιστοποιητικό ζωής είστε ευπρόσδεκτοι να 
επικοινωνήσετε με το Pensionsmyndigheten. Είτε μέσω της ηλεκτρονής μας διεύθυνσης 
Pensionsmyndigheten.se/lifecertificate είτε μέσω της εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 
+46 498 200 700. Εάν μας καλείτε από τη Σουηδία το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 0771-776 776. 
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