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Dacă te muți în Marea Britanie și intenționezi să lucrezi, să faci un împrumut pentru
studenți (student loan) sau să ceri prestații sociale (ajutor social), primul lucru pe care
trebuie să îl faci este să soliciți un număr de asigurare (National Insurance Number -
NINO). Poți face acest lucru doar atunci când te afli pe teritoriul Marii Britanii.

 

De ce ai nevoie de un număr de asigurare?

Te afli pe teritoriul Matii Britanii
Să ai drept muncă sau dreptul de a studia în Marea Britanie

În primul rând, trebuie să:
 

 
iar apoi, să suni la linia telefonică exclusivă: 
 
Număr de telefon: 0800 141 2075
Mesaje text: 0800 141 2438
 
De luni până vineri între orele 8:00 - 18:00
 

Cum să soliciti un număr de asigurare

Întrebări la care va trebui să răspunzi în 
timpul convorbirii telefonice

Dacă te afli în Marea Britanie în momentul de față și de cât timp. (Ar trebui să răspunzi
că te-ai mutat de curând sau să specifici data exactă a sosirii tale în Marea Britanie)
De ce ai nevoie de număr de asigurare? (Răspunsul ar trebui să fie că îți cauți un loc de
muncă sau că ai deja unul)
Care este naționalitatea ta și dacă ai și alte naționalități (cetățenii)?
Ți se va cere prenumele, numele și data nașterii (aici va trebui probabil, să îți spui
numele complet pe litere)
Adresa, codul poștal și numărul de telefon (din Marea Britanie)
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După solicitarea telefonică

Vei primi o scrisoare prin poștă, de la Departamentul Muncii (Department of Work and
Pensions DWP), prin care ți se va comunica data și ora la care ai fost programat pentru
interviul de solicitare a numărului de asigurare (National Insurance Number), în cea mai
apropiată locație de Jobcentre Plus (centru de plasare a forței de muncă).

Pașaport sau carte de identitate
Permis de rezidență (în cazul cetățenilor europeni, încă nu este cazul)
Certificat de naștere sau de adopție
Certificat de căsătorie 
Permis de conducere

În scrisoare ți se va comunica, de asemenea, ce documente trebuie să prezinți la interviu,
ca de exemplu:
 

 
La interviu vei fi întrebat, din nou, de când ai sosit în Marea Britanie, adresa și de ce ai
nevoie de număr de asigurare (răspunsul fiind același de mai sus) și tot atunci vei afla în
cât timp îl vei primi.
 
În cazul în care îți schimbi adresa din Marea Britanie înainte să primești scrisoarea cu
programarea interviului, trebuie să contactezi urgent Departamentul Muncii, sunând la
aceeași linie telefonică indicată mai sus, pentru număr de asigurare: 0800 141 2075

Situații în care poți să lucrezi fără număr de asigurare

Poți să începi să lucrezi înainte să fi primit numărul de asigurare, cu condiția să ai dreptul
legal de a munci în Marea Britanie (adică să ai un act de identitate care să dovedescă
faptul că ești cetățean european). De asemenea, trebuie să îți anunți angajatorul că ai
solicitat deja numărul de asigurare și să i-l dai cât de repede, după ce îl primești.
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Trebuie să completezi un formular,  CA5403 (poți să îl găseșți aici:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm
ent_data/file/375184/ca5403-static.pdf), și să îl trimiți la adresa de pe formular
Sună la linia de asistență pentru numărul de asigurare 0845 915 7006, unde ți se vor
pune niște întrebări pentru confirmarea identității (dacă nu vei reuși să răspunzi la
întrebări, va trebui în final să completezi formularul CA5403)

Dacă în continuare nu reușești să îl găsești: 
 

Număr de telefon: 0800 141 2075
Mesaje text: 0800 141 2438
 
De luni până vineri între orele 8:00 - 18:00

Linia telefonică pentru solicitarea numărului de asigurare 

Linia telefonică pentru aplicații National Insurance Number 
 
Numărul de asigurare se găsește pe fluturașul de salariu, pe formularul P60 sau pe orice
fel de scrisori primite în legătură cu impozitul pe venit, pensia sau prestațiile sociale.

Dacă iți pierzi numărul de asigurare

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:


