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Ha az Egyesült Királyságba költözik, igényelnie kell egy Nemzeti Biztosítási számot,
amennyiben dolgozni szeretne, diákhitelt vagy ellátásokat kérelmezne. A szám igénylése
akkor indítható, amikor Ön már az Egyesült Királyságban tartózkodik.

Miért van szükségem nemzeti biztosítási számra?

tartózkodjon az Egyesült Királyságban
jogilag legyen engedélye dolgozni vagy tanulni az Egyesült Királyságban

Nemzeti Biztosítási Számhoz a következőket kell tennie:
 

 
Ezután hívja a Nemzeti Biztosítási Szám központi számát:
 
Telefon: 0800 141 2075
SMS-vonal: 0800 141 2438
 
Hétfőtől Péntekig, 8-tól 18 óráig.
 

Hogyan igényelhetem?

Kérdések, amelyek felmerülhetnek, amikor hívja
a Nemzeti Biztosítási Szám igénylését

Mióta tartózkodik az Egyesül Királyságban (válaszoljon, hogy épp most érkezett, vagy
mióta tartózkodik itt).
Miért van szüksége Nemzeti Biztosítási Számra (válaszoljon, hogy állást keres, vagy épp
talált egy munkát).
Mi a nemzetisége és ezenkivül van-e más nemzetisége is.
Név, vezetéknév és születési dátum (valószínűleg betűznie kell majd a nevét).
Cím, irányítószám és telefonszám (az Egyesült Államokban).
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Az igénylése után 

Kap egy levelet a Munkaügyi és Nyugdíjügyi Hivataltól (DWP), amelyben felkérik, hogy
jelenjen meg egy Nemzeti Biztosítási Számnak nevezett interjún a Jobcentre Plusznál. A
levélben az is megjelenik, hogy mely dokumentumokat kell magával hoznia a
személyazonossága iagzolására, mint például:
 
 

útlevél vagy személyazonosító igazolvány
tartózkodási engedély
születési vagy örökbefogadási kivonat
házassági vagy élettársi viszony kivonat
jogosítvány

 
Az interjú során kérdezik az életkörülményeiről, valamint arról, hogy miért van szüksége
Nemzeti Biztosítási Számra. Arról is tájékoztatást adnak, hogy mennyi időbe telik, amíg Ön
megkapja a Nemzeti Biztosítási Számot.
 
Abban sz esetben, ha megváltozik a címe a levél kiküldése előtt, Önnek be kell jelentenie
a címváltozást a DWP-nél, Nemzeti Biztosítási szám telefonhívással.

Munkavállalás Nemzeti Biztosítási Szám Nélkül

Munkába állhat mielőtt megkapja a Nemzeti Biztosítási Számát, amennyiben bizonyítani
tudja munkaengedélyét az Egyesült Királyságban. Közölnie kell munkáltatójával, hogy az
igénylés megtörtént és, hogy átadja a számot, amint megkapta azt.

Elveszett Nemzeti Biztosítási Szám Megtalálása

töltse ki a CA5403 nyomtatványt és küldje el az ezen a nyomtatványon szereplő címre,
vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Biztosítási számok segélyvonalával és válaszoljon
néhány kérdésre (A CA5403 nyomtatvány kitöltése által tud válaszolni ezekre)

Nemzeti Biztosítási számát megtalálja a fizetési bizonylaton, a P60-as nyomtatványon,
vagy az adókat, nyugdíjakat, juttatásokat tartalmazó leveleken. Személyes adószámláján
is megtalálja, letöltheti a visszaigazoló levelet.
 
Ha továbbra sem találja, a következőt tegye:
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HM Revenue and Customs (HMRC) telefonon nem fogja közölni a Nemzeti Biztosítási
számát. Megküldik Önnek, amely 15 munkanapon belül megérkezik.

 
Telefon: 0800 141 2075
SMS-vonal: 0800 141 2438
 
Hétfőtől péntekig, 8-tól 18-ig.

Wagecorp Payroll Management Limited and its affiliates do not provide tax, legal or accounting advice. This material has been prepared for informational purposes only, and is not
intended to provide, and should not be relied on for, tax, legal or accounting advice. You should consult your own tax, legal and accounting advisors before engaging in any

transaction. Source document:


