Vertimas iš rusų kalbos

Atmintinė
Dėl vienkartinių išmokų buvusiems Antrojo pasaulinio karo belaisviams
(pareiškimo-anketos priedas)
1. Kokie asmenys turi teisę gauti šią išmoką?
Vienkartinę piniginę išmoką turi teisę gauti buvę SSRS ginkluotųjų pajėgų kariškiai, kurie
laikotarpiu nuo 1941 metų birželio 22 d. iki 1945 m. gegužės 8 d. buvo įkalinti vienoje iš Vokietijos
karo belaisvių stovyklų.
Asmenys, turintieji teisę, gali gauti 2 500 eurų piniginę išmoką.
2. Kur ir kokiu būdu pateikiamas prašymas?
Vienkartinę piniginę išmoką galima gauti pateikus rašytinį prašymą. Prašytume pateikti prašymą iki
2017 m. rugsėjo 30 d. (senaties terminas)
Prašymas pateikiamas vokiečių, anglų arba rusų kalba Federalinei centralizuotų tarnybų ir
neišspręstų turto klausimų žinybai:
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen
DGZ-Ring 12
13086 Berlin
Yra specialus prašymo blankas (prašymas-anketa), kurį Jūs galite rasti šiuose interneto tinklalapiuose
arba kreipdamiesi anksčiau nurodytu adresu:
vokiečių kalba:
http://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK _dt.pdf
anglų kalba:
http://badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_en.pdf
rusų kalba:
http://badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf

Pasiteirauti galima šiuo telefono numeriu Vokietijoje:
+4930 187030 1550

3. Kokiems asmenims išmokos nebus išduotos?
Šios išmokos pagal Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinės finansų ministerijos direktyvos
dėl vienkartinių išmokų buvusiems Antrojo pasaulinio karo belaisviams 5 paragrafo 4 punktą neturi
teisės gauti asmenys, įvykdę karo nusikaltimus arba nusikaltimus žmogiškumui, arba asmenys, kurie
juose dalyvavo.
Asmenims, neturintiems teisės gauti šios išmokos, taip pat priskiriami asmenys, kurie, būdami
nelaisvėje arba paleisti iš nelaisvės nuo 1941 metų birželio 22 d. iki 1945 metų gegužės 8 d. buvo
priimti į vokiečių policiją, apsaugos policiją (SIPO), slaptąją valstybės policiją (gestapą), saugumo
tarnybą (SD), apsaugos būrius (SS), įskaitant SS kariuomenę arba šturmo būrius (SA).
Be to, asmenimis, neturinčiais teisės gauti šios išmokos, laikomi asmenys, kurie laikotarpiu nuo 1941
metų birželio 22 d. iki 1945 metų gegužės 8 d. bendradarbiavo su Vokietijos Reichu (pavyzdžiui,
tarnavo jo ginkluotosiose pajėgose, Vermachte, arba kituose sukarintuose padaliniuose Vokietijos
Reicho arba valstybių jo sąjungininkų pusėje arba buvo jo kontroliuojami) ir dėl to įvykdė karo
nusikaltimų arba nusikaltimų žmogiškumui, arba juose dalyvavo.
4. Kada baigiasi prašymų pateikimo terminas?
Prašymų pateikimo terminas baigiasi 2017 metų rugsėjo 30 d. (senaties terminas).
5. Į ką turėtų atsižvelgti teisių perėmėjai, įgiję paveldėjimo teises?
Jei jau yra galiojantis prašymas ir jei per šešis mėnesius nuo asmens, turinčio teisę gauti išmoką, nė
vienas teisių pagal Direktyvą dėl vienkartinių išmokų buvusiems Antrojo pasaulinio karo
belaisviams perėmėjas nesikreipė, pranešdamas apie savo teisių perėmimą į Federalinę centralizuotų
tarnybų ir neišspręstų turto klausimų žinybą (BADV), tada teisė gauti išmoką nustoja galios.

Prašymo-anketos pildymo instrukcija
Jei Jūs nepateiksite prašymo ir nenurodysite visų duomenų, tada išmokos, deja, negalėsite gauti.
Todėl prašome atsižvelgti į šiuos nurodymus, kaip reikėtų pildyti pareiškimą-anketą:
1 punktas: Tik Jūs kaip teisėtas asmuo arba Jūsų įgaliotasis asmuo (būtina pateikti įgaliojimą – žr. 2 p.) turite
teisę pateikti prašymą ir Jums kaip teisėtam asmeniui gali būti išmokėta išmoka.
Prašome pasirūpinti, kad būtų liudijimas, jog tebesate gyvas (punktas „Oficialios institucijos
patvirtinimas“ prašymo-anketos 1 puslapyje). Šį punktą turi pildyti oficiali institucija,
pavyzdžiui, administracinė institucija, bankas, ligoninė, Raudonojo Kryžiaus draugija,
Raudonojo Pusmėnulio draugija, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados ir konsulatai.
2 punktas: Jei prašymą pateikia tretysis asmuo kaip atstovas, prašome nurodyti to asmens duomenis ir
pridėti įgaliojimą arba globos teismo sprendimą.
3 punktas: Jei teisėtas asmuo, pateikęs prašymą, mirė, o Federalinei centralizuotų tarnybų ir neišspręstų
turto klausimų žinybai apie tai buvo pranešta, tada po teisėto asmens mirties išmoka bus
išmokėta jo likusiai gyvai sutuoktinei (jos likusiam gyvam sutuoktiniui) arba likusiems
gyviems vaikams. Teisės gauti išmoką netenkama, jei sutuoktinis arba vaikai nepranešė apie
teisės perėmimą.
4 punktas: Prašome į šį punktą įrašyti duomenis apie buvimą karo nelaisvėje (4.1), karo belaisvių
stovykloje (4.2) ir pateikti to įrodymus (4.3).
5 punktas: Kad būtų paprasčiau atlikti mokėjimą, prašome nurodyti savo banko rekvizitus, įskaitant tikslų
adresą ir tarptautinius banko kodus (BIC), SWIFT-Code, tarptautinį banko sąskaitos numerį
(IBAN).
6 punktas:

Prašome patvirtinti parašu, kad jūsų pateikti duomenys yra teisingi. Be šio patvirtinimo Jūsų
prašymas bus laikomas netinkamai užpildytu ir negalės būti nagrinėjamas. Neteisingi
duomenys, kuriuos pateikėte Jūs ar Jūsų įgaliotas asmuo, gali tapti dingstimi atmesti prašymą
arba dėl to gali būti pareikalauta grąžinti išmokėtą sumą.

7 punktas: Pareikšti sutikimą reikia tam, kad prireikus būtų galima pasiteirauti įstaigose, nurodytose
prašyme-anketoje. Prašome patvirtinti sutikimą savo parašu.
Prašome prieš išsiunčiant prašymą užpildyti visus prašymo-anketos punktus ir savo ranka pasirašyti po
prašymo-anketos 6 ir 7 punktais.

