OPLYSNINGER VED EN PENSIONSMODTAGERS DØD

(TJENESTEMAND ELLER ØVRIG ANSAT)

HVEM SKAL HAVE BESKED?
Pensionskontoret PMO.4
Tlf.: (+32) 2 295 20 17
Fax: (+32) 2 296 53 73

ELLER

PMO CONTACT

Tlf.: (+32) 2 299 77 77
https://ec.europa.eu/pmo/contact

PENSIONSKONTORET SENDER DE EFTERLADTE OPLYSNING OM




hvilke dokumenter
bankoplysninger
hvilke dokumenter
den advokat/notar,
hvilke tjenester
velfærdstjeneste).

der skal udfyldes: formularer med personlige oplysninger og
der skal indleveres: dødsattest og evt. navn og adresse på
der varetager bobehandlingen
der står til rådighed for de efterladte (sygekasse,

BESTEMMELSER FOR DE EFTERLADTE
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Hvis afdøde var medlem af den fælles sygeforsikring – eller hvis afdøde var
medforsikret – godtgøres begravelsesudgifterne med et fast beløb på 2350 EUR.
Hvis afdøde var tillægsforsikret eller modtog efterladtepension, vil tilsvarende beløb
modtaget fra anden side blive trukket fra godtgørelsen.
Afdødes pension udbetales i tre måneder efter den måned, hvor dødsfaldet fandt
sted, til den efterladte ægtefælle eller de forsørgelsesberettigede børn.
Der udbetales efterladtepension med virkning fra den fjerde måned efter den
måned, hvor dødsfaldet fandt sted.
Hvis der er forsørgelsesberettigede børn, vil familieydelserne blive fastholdt i
forbindelse med tildelingen af efterladtepension.
Modtagere af efterladtepension er omfattet af den fælles sygeforsikring, enten som
primærforsikring eller som tillægsforsikring, hvis vedkommende ønsker at forblive i
den nationale sygesikring.
Situationen er uændret for modtagere af børnepension, idet forsørgerpligten ligger
hos den efterladte ægtefælle, og børnene er således forsikret gennem den
efterladte forælder, enten i form af tillægsforsikring, hvis barnet er omfattet af
forælderens nationale sikringsordning, eller som primærforsikring.
Modtagere af børnepension, som selv bidrager til den fælles sygeforsikring, har ret
til at være dækket af den fælles sygeforsikring som primærforsikring.
Ægtefællen og de forsørgelsesberettigede børn skal betale arveafgift af:
- afdødes faste ejendom i det/de lande, hvor ejendommen(e) befinder sig
- afdødes øvrige formue i det land, hvor afdøde var skattemæssigt
hjemmehørende.
Den efterladte ægtefælle og de forsørgelsesberettigede børn skal betale
fællesskabsskat af de pensioner, som fællesskabsinstitutionerne udbetaler.

HVAD SKAL DE EFTERLADTE GØRE I FORHOLD TIL MYNDIGHEDERNE?
•
•
•
•

kontakte en
indhente en
give besked
kontakte en

bedemand
dødsattest
til de berørte myndigheder (kommunale myndigheder, konsulat)
notar.

DE EFTERLADTE KAN SØGE HJÆLP HOS VELFÆRDSTJENESTENS SOCIALRÅDGIVERE
VELFÆRDSTJENESTEN
TLF.: (+32) 2 295 90 98
FAX: (+32) 2 297 98 98
E-MAIL:
HR-BXL-ASSISTANCE-SOCIALE-PENSIONNES@ec.europa.eu

