VP
Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny
Na účely poskytovania vianočného príspevku sa podľa § 1 ods. 10 písm. a) zákona č. 592/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov prihliada aj na dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku: starobnému (01),
predčasnému starobnému (02), invalidnému (03), sociálnemu (04), vdovskému (05), vdoveckému (06),
sirotskému (07), výsluhovému (08), invalidnému výsluhovému (09), vdovskému výsluhovému (10),
vdoveckému výsluhovému (11) alebo sirotskému výsluhovému (12).
Poistenec, ktorému dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa, je povinný do 30. septembra príslušného kalendárneho
roka, oznámiť Sociálnej poisťovni naposledy vyplatenú mesačnú sumu dôchodku vyplácaného z cudziny. Ide o sumu
dôchodku, ktorá bola príslušnou inštitúciou vyplatená (vrátane prípadne vykonávaných zrážok) v poslednom
výplatnom termíne pred 30. septembrom kalendárneho roka, v ktorom sa má vyplatiť vianočný príspevok.
K oznámeniu je potrebné priložiť kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny
alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok vypláca, výpis z účtu alebo ústrižok poštového poukazu
na výplatu.
Tlačivo vyplňte tlačeným písmom a zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Číslo, pod ktorým Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok:

Rodné číslo siroty (len, ak ide o sirotský dôchodok):

Priezvisko a meno poberateľa dôchodku:

Priezvisko a meno zákonného zástupcu alebo opatrovníka poberateľa dôchodku:

Adresa bydliska poberateľa dôchodku (ulica, číslo, obec, PSČ):

Oznamujem, že z cudziny mi je vyplácaný dôchodok:
druh
dôchodku*

štát

naposledy vyplatená
mesačná brutto suma

mena

1.
2.
3.
*Druh dôchodku uveďte číselným kódom, ktorý je k príslušnému druhu dôchodku obdobnému dôchodku vyplácanému z cudziny
priradený vyššie v poučení. Napríklad ak poberáte dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný starobnému dôchodku,
vyplňte číselný kód 01.

Ak dôjde k zmene rozhodujúcich skutočností na výplatu vianočného príspevku, ste povinný/povinná tieto skutočnosti
oznámiť v lehote do ôsmich dní Sociálnej poisťovni.
Vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto oznámení sú podľa mojich vedomostí pravdivé a úplné.

V _________________________________ dňa _____________________

__________________________
vlastnoručný podpis poberateľa dôchodku,
zákonného zástupcu alebo opatrovníka poberateľa dôchodku**
Príloha(y):

** Vyplnené tlačivo po preukázaní totožnosti podpíšte pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne. Tlačivo môžete podpísať
aj pred zamestnancom obecného úradu/okresného úradu alebo notárom, ktorí osvedčia pravosť Vášho podpisu.

