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Deutsche Versicherungsnummer 

 מספר ביטוח פנסיה גרמני 

Kennzeichen (soweit bekannt) 

)אם ידוע(  קוד  
Eingangsstempel/  חותמת קבלה 

               
                  

 
Bestätigung zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung  

 הפנסיות  של גרמניה  אישור כדי  להציגו  לביטוח
 

Auszufüllen durch eine amtliche Stelle des Wohnlandes  
(z. B. alle Behörden des Wohnlandes, Notare, Banken oder 
bei Botschaften und Konsulaten der Bundesrepublik 
Deutschland) 

ידי  רשות  רשמית  של  ארץ -אישור  זה  יש  להתמלא  על
)למשל  כל הרשויות  של ארץ המגורים,  נוטריונים,   המגורים

 בנקים או  שגרירויות וקונסוליות של גרמניה הפדרלית (  

 

1. 
Zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung 
wird Folgendes bescheinigt 

 להצגה  לביטוח הפנסיות  הגרמני  הננו  מאשרים  כדלקמן  

 Name  שם המשפחה 

 
Vornamen  
(Rufname bitte unterstreichen) 

 
שמות  פרטיים    

( לשם המקובל מתחת קו למתוחנא  ) 

 
Geburtsdatum 
(Tag / Monat / Jahr) _______ / _______ / _______ 

 תאריך הלידה 

( שנה / חודש /  יום   ) 

 Geburtsort (Kreis, Land)  קום לידה  )מחוז,  ארץ(מ  

 Adresse   כתובת 

 

Der Obengenannte besitzt nach 
eigenen Angaben und den 
vorgelegten Unterlagen zufolge 
zum jetzigen Zeitpunkt folgende 
Staatsangehörigkeit(en) 

 

על  פי  הנתונים  של עצמו/עצמה  
והמסמכים  שהוצגו   הנ"ל   כעת  

 מחזיק/ה  באזרחות  הבאה 

 
Nur ausfüllen, wenn der Obengenannte früher eine an-
dere Staatsangehörigkeit besessen hat. 

 נא  למלא  רק  אם  הנ"ל  החזיק/ה  באזרחות  שונה  בעבר

 
Die oben genannte(n) Staatsange-
hörigkeit(en) wurde(n) erwoben am 
(Tag / Monat / Jahr) _______ / _______ / _______ 

הנ"ל       את האזרחות/אזרחויות
 הוא/היא   רכש/ה   בתאריך :

( שנה / חודש /  יום   ) 

 

Vor dem Erwerb der jetzigen 
Staatsangehörigkeit besaß der 
Obengenannte folgende 
Staatsangehörigkeit(en) 

 
לפני  רכישת  האזרחות  העכשיוית  

 הנ"ל  החזיק  באזרחות  הזאת:

 
Zeitpunkt(e) des Erwerbs 
(Tag / Monat / Jahr) _______ / _______ / _______ 

 תאריך  הרכישה 
( שנה / חודש /  יום   ) 

 Nur bei Anträgen auf Hinterbliebenenrente ausfüllen נא  למלא  רק  במקרה  של  בקשה  לקצבת  שאירים 

 

Zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung wird  
bescheinigt, dass der Versicherte nach den vorgelegten 
Unterlagen zum Zeitpunkt des Todes folgende 
Staatsangehörigkeit(en) besaß 

פי  -להצגה  לביטוח הפנסיות  הגרמני  הננו  מאשרים   כי  על
המסמכים  שהוגשו   המבוטח/ת   החזיק/ה  בעת  מותו/מותה   

 באזרחות/אזרחויות  הבאה/באות 

 Name  
 שם משפחה 

 Vorname  
 שם  פרטי 

 Geburtsort  מקום  הלידה 

 
Todestag 
(Tag / Monat / Jahr) _______ / _______ / _______ 

 תאריך  הפטירה
( שנה / חודש /  יום   ) 

 
Staatsangehörigkeit(en)   אזרחות/אזרחויות 
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2. Amtliche Bescheinigung (stets auszufüllen) רשמי   )יש להתמלא  תמיד(   ראישו 

 
Die Richtigkeit der Angaben unter Ziffer 1 wird hiermit 
bestätigt. Der Antragsteller hat folgende Unterlagen 
vorgelegt 

.    1הנני   מאשר   את  הנכונות   של  הנתונים  תחת  מס' 
 המבקש/ת    הגיש/ה  את  המסמכים  הבאים:  

 
Reisepass    דרכון 

 
Personalausweis   תעודת  זהות 

 
Staatsangehörigkeitsausweis    תעודת  אזרחות 

 sonstige (bitte genau angeben)    )אחר   )נא  לפרט 

 
ausgestellt am 
(Tag / Monat / Jahr) 

 -ניתן  ב 
( שנה / חודש /  יום   ) 

 
gültig bis 
(Tag / Monat / Jahr) _______ / _______ / _______ 

 בתוקף  עד 
( שנה / חודש /  יום   ) 

 Amtliche Stelle  רשות   רשמית 

 
Ort  מקום 

 
Datum 
(Tag / Monat / Jahr) _______ / _______ / _______ 

 תאריך
( שנה / חודש /  יום   ) 

 
Unterschrift    חתימה 

 

Stempel  חותמת 

3. Wahrheitsgemäße Erklärung bei Witwen- / Witwerrenten:  הצהרת אמת  במקרה  של  קצבת  אלמן/ה 

 
Haben Sie seit Beginn der Witwen-/ 
Witwerrente wieder geheiratet? 

 Ja, am 

ן, בתאריך:כ  

 Nein 

 לא
האם מאז  קבלת  קצבת  השאירים  

 את/ה  התחתנת  מחדש ?  

Ort, Datum  מקום,  תאריך 

Unterschrift des Antragstellers / 
Rentenbeziehers (stets auszufüllen)  

 
/  המקבל/ת  פנסיה        חתימת  המבקש/ת

  )נא  למלא  תמיד(                            

 


