
 

Modulo di Dichiarazione di Esistenza in Vita 

Formular de Declarație ce Confirmă Existența în Viață 
Numero di riferimento Citi relativo al Pensionato 

Număr de Referință CITI al Pensionarului 

Pensioner ID 

Template ID 

INPS-018-B 
 

 

Questo modulo deve essere utilizzato esclusivamente dal pensionato indicato di seguito e deve 
pervenire a Citi non più tardi del: 
Acest formular trebuie utilizat exclusiv de pensionarul indicat aici și trebuie să ajungă la CITI cel târziu la: 

DD.LL.AAAA 

 

Dati personali / Informații Personale  

Si prega di compilare il Modulo in STAMPATELLO MAIUSCOLO con inchiostro nero / Vă rugăm să completați Formularul cu MAJUSCULE DE TIPAR și cu pix negru: 

Nome, Cognome del/la pensionato/a  
Prenume, Nume al pensionarului / pensionarei:  

{Prenume}{Nume} 

Data di nascita del/la pensionato/a 
Data de naștere a pensionarului / pensionarei 

{Data de naștere} 
 

Citi, per conto dell’INPS, titolare del trattamento dei dati personali, con la presente La informa che, in aggiunta alle comunicazioni postali ordinarie, potrebbe avere la necessità di dover comunicare con Lei 
per migliorare l’erogazione dei servizi di pagamento delle pensioni e delle prestazioni temporanee erogate. A tal fine Le chiediamo di completare i campi sottostanti, consentendo all’utilizzo di tali dati che, 
ancorché facoltativi, risultano utili per una tempestiva comunicazione. / CITI, în numele INPS, operatorul prelucrării datelor cu caracter personal, Vă informează că, pe lângă comunicările poștale obișnuite, 
ar putea apărea necesitatea de a vă contacta pentru a îmbunătăți serviciile de plată a pensiilor și a altor plăți achitate temporar. Din acest motiv, Vă rugăm să completați următoarele câmpuri, acceptând 
prelucrarea acestor date, chiar dacă sunt opționale, dar care sunt utile pentru o comunicare mai rapidă. 

Numero di telefono (includendo il prefisso internazionale) - Facoltativo 

Număr de telefon (inclusiv prefixul internațional) - Opțional  

Indirizzo e-mail - Facoltativo 

Adresa e-mail – Opțional  

Pensionato/a: Il/La sottoscritto/a conferma che i dati riportati sopra sono veritieri e corretti e si impegna a restituire al mittente qualsiasi pagamento 

ricevuto per errore o che ecceda quanto dovuto allo stesso a norma di legge 
Pensionarul / a: Eu, subsemnatul / a, confirm că datele indicate mai sus sunt  adevărate și corecte, și că mă angajez să returnez expeditorului orice plăți 

primite din greșeală sau care depășesc ceea ce mi se cuvine prin lege. 

 
Firma del pensionato 
Semnătura pensionarului / ei 

Data 
Data 

 

  Z Z / L L / A A A A 

 

 
 

Testimone / Martor: 

Nome/Prenume:  Cognome/Nume:  

Organizzazione/Instituția:  

Qualifica del testimone /Funcția martorului:  

Paese/Țară:  

Testimone: Il/La sottoscritto/a dichiara che il presente documento è stato firmato in mia presenza e che la firma che precede è 

quella del/la pensionato/a identificato/a nella sezione Dati Personali di questo documento, di cui confermo l’identità personale. 

Martorul: Eu, subsemnatul, declar că acest document a fost semnat în prezența mea și că semnătura de mai sus aparține pensionarului / ei 

identificat / ă în secțiunea cu informații personale a acestui document, a cărei identitate personală o confirm prin prezenta semnătură. 

 Firma del testimone / Semnătura Funcționarului-Martor:  
Timbro ufficiale dell’organizzazione cui 
appartiene il pubblico ufficiale che funge 
da testimone  
Ștampila oficială a Instituției din care face 
parte funcționarul public, în calitate de martor.   

   

   
 Data/Data: 

  

 

Z Z / L L / A A A A 
   

Il/La testimone è pregato/a di conservare una copia del presente Modulo in quanto potrebbe 

essere contattato in merito ai contenuti dello stesso. Per qualsiasi chiarimento, qualora abbia 

ricevuto dei pagamenti per errore o per comunicare il decesso del destinatario, La preghiamo 

di contattare il nostro Servizio di Supporto Citi ai Pensionati INPS, utilizzando i recapiti forniti 

nella lettera introduttiva.  
Funcționarul (mator) este rugat să păstreze o copie a acestui formular la dosar, deoarece 

acesta poate fi contactat cu privire la conținutul acestuia. Pentru orice întrebări sau dacă ați 

primit plăți din greșeală sau pentru a comunica decesul destinatarului, vă rugăm să contactați 

Serviciul de Asistență Pensionari Citi INPS la numerele de contact indicate în scrisoarea 
introductivă. 

 
 

  

+ + 

+ 
+ 

DVAL DPNS PWNS PFNS PWNV PDCS PEXP UNDD UNDO 

Document ID 

Solamente per uso ufficio/ Doar pentru uz oficial 

 

Traducere de curtoazie cu titlu pur informativ 



 

Servizio di Supporto Citi ai Pensionati INPS - ELENCO DEI NUMERI VERDI NAZIONALI*  

Serviciul de Asistență CITI pentru Pensionarii INPS – LISTA NUMERELOR VERZI NAȚIONALE *  

 

ARGENTINA 0800 266 4513 PAESI BASSI / NETHERLANDS 0800 020 0383 

AUSTRALIA 1800 01 6798 POLAND / POLONIA 0800 080338 

AUSTRIA 0800 214004 ROMANIA 0800 400863 

BELGIO / BELGIUM 0800 81123 SLOVENIA 0800 80794 

BRASILE / BRAZIL 0800 762 1029 SUDAFRICA / SOUTH AFRICA 0800 16 0859 

CANADA 877 412 0544 SPAGNA / SPAIN 900 814 182 

CILE / CHILE 1230 020 5527 SVIZZERA / SWITZERLAND 0800 001031 

CROAZIA / CROATIA 0800 77 7968 REGNO UNITO / UK 0800 032 2913 

FRANCIA / FRANCE 0805 54 0573 URUGUAY 000 411 002 0298 

GERMANIA / GERMANY 0800 589 1614 STATI UNITI / USA 1877 489 7624 

LUSSEMBURGO / LUXEMBOURG 800 21007 VENEZUELA 0800 100 5673 

* Le chiamate ai numeri verdi nazionali sono gratuite se effettuate da rete fissa. Le chiamate da cellulare potrebbero essere a pagamento. Consulti il Suo operatore di 

telefonia mobile per maggiori dettagli sui costi delle chiamate. /  

Apelurile telefonice la numerele verzi naționale sunt gratuite în rețeaua de telefonie fixă. Apelurile efectuate de la telefonul mobil ar putea fi taxate. Consultați 

operatorul Dvs. de telefonie mobilă pentru informații suplimentare privind costurile apelurilor telefonice.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
/Partea informativă pentru Pensionar / ă care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal./ 


