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Nota introdutória
Decorrido um ano desde o início de funções da Adida de Segurança Social
do Instituto da Segurança Social nesta Embaixada, foram identificados
alguns dos temas de maior procura por parte da comunidade portuguesa.
Com base na experiência obtida, elaborámos um primeiro Guia, que
naturalmente não deixará de ser objeto das atualizações que se afigurarem
necessárias, com os seguintes objetivos:
• Facilitação do acesso aos serviços
• Apoio à instrução e simplificação dos pedidos mais frequentes
• Atribuir maior celeridade na resposta aos pedidos dos utentes.
Tendo em conta a situação pandémica provocado pelo Covid-19,
lembramos que o meio mais simples e mais seguro para nos contactar é
através do endereço eletrónico pensoes.luxemburgo@mne.pt ou do telefone
da Embaixada (+352 46 61 90 1). Contudo, não deixamos de fazer
atendimento presencial de segunda à sexta feira, entre as 09h e as 12h30,
exclusivamente por marcação prévia.
As informações contidas na presente publicação não dispensam a leitura da
legislação em vigor, nem dos Guias Práticos da Segurança Social,
disponibilizados na página da internet da Segurança Social, acessível
através do endereço: http://www.seg-social.pt .

Página |4

1. Pagamento de Pensões através de conta bancária
O pagamento de pensões através de cheque internacional tem custos
bancários que variam de acordo com a tabela de preços de cada banco.
Assim, no seu interesse solicite o pagamento da sua prestação através de
conta bancária Portuguesa ou Luxemburguesa.
O pedido poderá ser efetuado através do preenchimento do modelo MG2,
que deverá ser preenchido datado e assinado e enviado através do
endereço eletrónico: pensoes.luxemburgo@mne.pt , juntando os seguintes
documentos:
a) Documento da instituição bancária comprovativo do IBAN onde conste
o nome do pensionista como titular;
b) Fotocópia de documento de identificação civil válido que tenha a sua
assinatura (Cartão de Cidadão, bilhete de identidade, passaporte), a fim
de ser verificada a sua autenticidade.
O modelo MG2 está disponível no site da segurança social, através do
link:
http://www.seg-social.pt/formularios?kw=MG2
Junto segue um exemplo de preenchimento:
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2. Pedido de Declaração Anual de Pensões
Caso necessite da Declaração Anual de Pensões, o pedido poderá ser
efetuado através do preenchimento do modelo MG5, que deverá ser
preenchido datado e assinado e enviado através do endereço eletrónico:
pensoes.luxemburgo@mne.pt , juntando o seguinte documento :
✓ fotocópia de documento de identificação civil válido que tenha a sua
assinatura (Cartão de Cidadão, bilhete de identidade, passaporte), a fim
de ser verificada a autenticidade da mesma.
O modelo MG5 está disponível no site da segurança social, através do
link:
http://www.seg-social.pt/formularios?kw=MG5
Junto segue um exemplo de preenchimento
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3. Consultar e obter o recibo de pensão
A partir Setembro de 2021 a Segurança Social passa a disponibilizar
mensalmente informação sobre os valores mensais recebidos a título de
pensão, nomeadamente os respetivos abonos e deduções.
O recibo pode ser consultado de forma permanente e segura, sempre que
for necessário, e pode ser impresso, evitando a deslocação aos serviços da
Segurança Social desta Embaixada.
Para obter o seu recibo de Pensão, aceda à Segurança Social Direta e, após
autenticação, selecione o menu "Pensões" > "Rendimentos de Pensões" >
"Recibos de Pensão". Aceda aqui.
Se ainda não está registado na Segurança Social Direta, saiba como se
registar aqui.
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4. Prova anual da situação escolar para os
pensionistas de sobrevivência
• A partir do corrente ano letivo a prova anual passa a ser efetuada
exclusivamente através da Segurança Social Direta
• Quem tem de efetuar a Prova Escolar
A Prova Escolar deve ser efetuada anualmente por todos os jovens a partir
dos 18 anos, que se encontrem a estudar (matriculados) e a receber Pensão
de Sobrevivência.
• O que mudou quanto à Prova Escolar
A Prova Escolar passa a ser feita na Segurança Social Direta por declaração
(não é necessário apresentar comprovativo de matrícula).
• Para utilizar o serviço de Prova Escolar tem de estar inscrito na
Segurança Social Direta, ter a palavra-chave e atualizar os seus dados.
• Para que serve a Prova Escolar
A realização da Prova Escolar garante a manutenção do pagamento da
Pensão de Sobrevivência.
Como fazer a Prova Escolar na Segurança Social Direta
Após a autenticação na Segurança Social Direta aceda ao “menu” Pensões
> Prova Escolar e preencha a informação referente à sua matrícula no
próximo ano letivo.
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• O que acontece se não efetuar a Prova Escolar
Caso não efetue a Prova Escolar, o pagamento da Pensão de Sobrevivência
poderá ser suspenso.
• O pagamento da Pensão de Sobrevivência é retomado a partir do dia
1 do mês seguinte ao da realização da Prova Escolar, com retroativos
dos meses de suspensão, para as Provas efetuadas até 31 de dezembro.
• Para as Provas Escolares efetuadas a partir de 1 de janeiro do ano
seguinte, o pagamento da Pensão de Sobrevivência é retomado a partir
do dia 1 do primeiro mês seguinte ao da realização da Prova.
• Para mais informações
Consulte a Monofolha sobre a prova escolar dos pensionistas de
sobrevivência residentes no estrangeiro, que pode consultar infra.
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5. Pedido de Registo do Serviço Militar Obrigatório
Antes de requerer a sua pensão, solicite a emissão do Extrato anual de
remunerações e verifique se existem períodos por registar.
Caso o período em falta seja o período relativo ao Serviço Militar
obrigatório, poderá efetuar o pedido através do preenchimento do
modelo RC 3006, que deverá ser preenchido, datado, assinado e enviado
através do endereço eletrónico : pensoes.luxemburgo@mne.pt , juntando os
seguintes documentos:
a) documento comprovativo do cumprimento do serviço militar
(caderneta militar ou outro);
b) fotocópia de documento de identificação civil válido que tenha a sua
assinatura (Cartão de Cidadão, bilhete de identidade, passaporte), a fim
de ser verificada a autenticidade da mesma.
O modelo RC3006 está disponível no site da segurança social, através
do link:
http://www.seg-social.pt/formularios?kw=RC3006
Junto segue imagem do requerimento a apresentar:
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6.

Outras informações

Neste capítulo, disponibilizamos os endereços eletrónicos de contactos com
a Caisse Nationale de Santé - CNS (congénere da Segurança Social para
as matérias de seguro de doença).
a) Os novos cidadãos no Luxemburgo poderão contactar a CNS através do
endereço eletrónico:
formulairesETR.cns@secu.lu ;
b) 0s cidadãos não pensionistas que regressem a Portugal, por sua vez,
poderão utilizar o endereço eletrónico:
formulairesSE.CNS@secu.lu ;
c) os cidadãos portugueses pensionistas que regressem a Portugal:
formulairespensionneslu.cns@secu.lu
d) Para questões de caráter geral:
cns@secu.lu
e) Quanto ao endereço físico a utilizar para efeitos de pedido de
reembolso:
CNS
Prestations des médecins
L-2980 Luxembourg
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O pedido de reembolso deve ser remetido com o original da despesa
médica e cópia do documento bancário com o IBAN e código BIC, bem como
cópia do número nacional de segurado (matricule).

