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Name, Vorname:     ____________________________         Прізвище та ім'я 
 

Erhalten Sie Rente?    

□ Ja _______________UAH       
         □ wegen Alter 
         □ wegen Invalidität 
         □ ___________ 
 
□ Nein 
 

Ви отримуєте пенсію? 

□ Так _______________UAH 
           □ за  віком 
           □ за інвалідністю 
           □ ___________ 
 
□ Ні 

Wird Ihre Ukrainische Rente auf ein Konto  
überwiesen?     
Wenn ja, Bankverbindung angeben.      
 

□ Ja      
Bankverbindung:____________________ 
 

□ Nein 
                                                                    

Чи буде ваша українська пенсія нарахована на  
рахунок? 
Якщо так, надайте номер рахунку 

 
□ Так 
номер рахунку_______________ 
 
□ Ні 
 

Besitzen Sie eine EC-Karte und/oder  Kreditkarte 
für das Rentenkonto in der Ukraine? 
 

□ Ja     □ EC-Karte     □ Kreditkarte 
 
□ Nein 
 

Чи є у вас дебетова та/або кредитна картка для 
пенсійного рахунку в Україні? 
 

□ Так   □ Картка EC   □ Кредитна картка 
 
□ Ні 

Können Sie die Rente in Deutschland erhalten, 
z.B. von der Bank abheben oder mit dieser Karte 
bezahlen? 
 

□ Ja ________ 
 
Falls nein: Wie haben Sie Ihre Rente in der Ukraine 
erhalten: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
                                                              

Чи можете ви отримувати пенсію в Німеччині, 
наприклад, знімати її в банку чи платити цією 
карткою? 
 

□ Так ________ 
 
Якщо ні: як Ви отримували пенсію в Україні: 

_________________________________ 
 
_________________________________ 
 

Besitzen Sie eine EC-Karte und/oder  Kreditkarte 
für ein anderes Konto in der Ukraine? 
 

□ Ja     □ EC-Karte     □ Kreditkarte 
 
□ Nein 
 

У вас є дебетова картка та/або кредитна картка 
для іншого рахунку в Україні? 
 

□ Так    □ Картка EC    □ Кредитна картка 
 
□ Ні 

Können Sie mit dieser Karte auf Ihr Konto in der 
Ukraine zugreifen oder mit der Karte bezahlen? 
 
 

□ Ja                  □ Nein 
 

Чи можете ви використовувати цю картку для 
доступу до Вашого рахунку в Україні чи 
заплатити карткою? 
 
 

□ Так               □ Ні 
 

Bitte legen Sie uns einen Kontoauszug von Ihren 
ukrainischen Konten vor! 
 

□ Ja                  □ Nein 
 

Будь ласка, надайте нам виписку з Ваших 
українських рахунків!  
 

□ Так                    □ Ні 

Können Sie auf Ihr Rentenkonto oder Bankkonto 
Online zugreifen? 
 
Rentenkonto:  □ Ja                  □ Nein 
 
Bankkonto:     □ Ja                  □ Nein 
 

Чи можете ви отримати доступ до свого 
пенсійного або банківського рахунку онлайн? 
 
Пенсійний рахунок:     □ Так          □ Ні 
 
Банківський рахунок:  □ Так         □ Нi 
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