Endereço postal:
Conterganstiftung für behinderte Menschen (Fundação
Contergan para Pessoas com Deficiência) • D-50964 Colônia

ENDEREÇO
Erna-Scheffler Str. 3
D-51103 Colônia
ENDEREÇO POSTAL
VON-GABLENZ-STR. 2-6
D-50679 COLÔNIA
TEL
+49 221 3673-3673
FAX
+49 221 3673-3636
www.contergan-infoportal.de
geschaeftsstelle@contergan.bund.de
N.ºSTC::

Certificado de Vida
Colônia, outubro de 2018
Exmo. Sr. ou Sr.ª,
anexamos a presente carta ao impresso "Certificado de Vida".
Preencha o formulário e nos envie o mesmo até 31/01/2019 – seja por
•

correio
ou

•

e-mail

Teremos o maior prazer em enviar-lhe um aviso de recepção por e-mail (mesmo que
nos envie o formulário por e-mail).
Caso tenha procedido ao envio do Certificado de Vida após 22/10/2018, não necessita
enviar mais nenhum Certificado.

Cordiais saudações de Colônia

Endereço de visitas:
Secretaria da Fundação Contergan
51103 Colônia, Erna Scheffler Str. 3
Horário de atendimento: Segunda a sexta das 07:30 - 16:00 horas
E-Mail geschaeftsstelle@contergan.bund.de

Telefone: 0221 3673-3673
Telefax: 0221 3673-3636
Internet: www.contergan-infoportal.de
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Conterganstiftung für
behinderte Menschen
Von-Gablenz-Str. 2 - 6
50679 Köln

Comprovativo da identidade / Certificado de Vida
Confirmado pelos serviços de registro da população/repartição municipal/loja do cidadão (isento de impostos
para efeitos de pensão)

Confirma-se que o senhor/senhora

Apelido:

……………………………………………………………..…….

Apelido de nascimento:

……………………………………………………………..…….

Nome próprio:

……………………………………………………………..…….

Data de nascimento:

……………………………………………………………..…….

Naturalidade:

……………………………………………………………..…….

Nacionalidade:
com residência em:

.............................................................................................
…………………………………………………………..…….....
……………………………………………………………..……..
……………………………………………………………..……..

se apresentou pessoalmente.
O pagamento da pensão da Fundação Contergan para pessoas com deficiência
pressupõe que o/a beneficiário(a) esteja vivo(a).
(§§ 12, 13 n.os 2 e 3 da Lei da Fundação Contergan - ContStifG )

.........................................
Carimbo do organismo emissor

…...............................................................
(Local, data)

(Registro da

população/Repartição municipal /Loja do cidadão)

Endereço de visita:
secretaria da Fundação Contergan
51103 Köln, Erna-Scheffler-Str. 3
Horário de atendimento: segunda a sexta das 07:30 - 16:00 horas
E-mail geschaeftsstelle@contergan.bund.de

Telefon: 0221 3673-3673
Telefax: 0221 3673-3636
Internet: www.contergan-infoportal.de

Horário de

Folheto "Certificado de Vida"

Certificado de Vida
Os funcionários do registro da população/repartição municipal/loja do cidadão
comprovam que você se apresentou pessoalmente.

Nota para os funcionários das autoridades de registro:
Pedimos aos funcionários que apoiem a Fundação Contergan para pessoas portadoras
de deficiência no âmbito da assistência mútua.
▌ §§ 4, 5 Lei do procedimento administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz -

VwVfG)
Preencha na íntegra o comprovativo de identidade que é apresentado. Forneça o
mesmo com o respectivo carimbo do organismo e sua assinatura.
Por favor, compare o endereço com uma carteira de identidade válida ou semelhante.

Alternativamente, em caso de apresentação pessoal aceitamos um certificado de
registro ou um extrato do registro.
▌ § 18 parágrafo 1 Lei de Registro Federal (Bundesmeldegesetz - BMG)

Informação para você na qualidade de pessoa interessada:
O certificado de registro ou o extrato do registro será entregue se você se apresentar
pessoalmente e com uma carteira de identidade válida.

Fundação Contergan para pessoas portadoras de deficiência
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Endereço de visitas:

E-mail: beratung@contergan.bund.de

51103 Colônia, Erna-Scheffler-Str. 3

(consultas gerais)

Endereço postal:

Telefone: +49 221 3673-3673

50679 Colônia, Von-Gablenz-Str. 2-6 Telefax: +49 221 3673-3636

E-mail: geschaeftsstelle@contergan.bund.de
(consultas individuais)

Exceções em território nacional (lista exemplificativa)

Podemos reconhecer um comprovativo de seu médico assistente quando:
▌ está doente e acamado.
▌ ou seu respectivo serviço de registro da população/repartição municipal/loja

do cidadão não possuir um acesso para pessoas com deficiência.
Exceções fora do território nacional (caso não exista embaixada alemã ou
consulado alemão - lista exemplificativa)
▌ Brasil: escritório dos registros eleitorais
▌ Reino Unido e Irlanda: notários
▌ Países Baixos: como trabalhador fronteiriço, os serviços de registro da

população/repartição municipal/loja do cidadão
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