Žiadosť o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti
Odtlačok prezentačnej pečiatky miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne s dátumom

Podmienky na opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti sú:
1. zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2018 a vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie
trvá/trvalo aj po 31. decembri 2017,
2. nárok na dávku v nezamestnanosti nevznikol pred 1. januárom 2018 z dôvodu nesplnenia potrebnej doby poistenia
v nezamestnanosti,
3. písomné požiadanie o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti.
A. Žiadateľ
Priezvisko

Rodné priezvisko

Rodné číslo

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Č. OP/ číslo pasu

Štátna príslušnosť

Číslo poistenia v zahraničí

Tel. č.

Mobil

E-mail

B.

Meno

Pobyt

Obec

Časť obce

Ulica

Číslo

C.

PSČ

Kontaktná adresa na území Slovenskej republiky, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu

Obec

Časť obce

Ulica

Číslo

D.

Titul

PSČ

Dávku v nezamestnanosti žiadam vyplatiť

 * v hotovosti (okresným okruhom alebo poštovým poukazom na výplatu)
 * na adresu trvalého pobytu

 * na kontaktnú adresu

 * prevodným príkazom na účet
Predčíslie
IBAN


Číslo účtu

Kód banky 
      napr. SK47 8180 5000 1370 0012 3459

Som majiteľom uvedeného účtu
Majiteľom uvedeného účtu je manžel/manželka, mám právo disponovať s finančnými prostriedkami na uvedenom účte
a manžel/manželka súhlasí s poukázaním dávky v nezamestnanosti na jeho/jej účet

* Áno * Nie

* Áno * Nie

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí.

E.

Údaj o rozhodnutí, ktorým nevznikol nárok na dávku v nezamestnanosti so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie
pred 1. januárom 2018

Číslo rozhodnutia/ zo dňa

Poučenie pre žiadateľa:
(1) V zmysle § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z. účinného
od 1. januára 2018 poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie
uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.
(2) V zmysle § 105 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z. účinného od 1. januára 2018 poistencovi,
ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia
do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť
mesiacov.
Týmto žiadam o opätovné prehodnotenie nároku na dávku v nezamestnanosti.
V .............................................. dňa ......................
* vyberte jednu z možností a označte krížikom

Podpis žiadateľa

..............................................

