Potvrdenie o žití
Потврда о животу
Dôchodky sa v súlade s § 116 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov vyplácajú do cudziny, ktorá nie je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru
a Švajčiarskou konfederáciou, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití
poberateľa dôchodku. Aby sme mohli zabezpečiť plynulú výplatu Vášho dôchodku, žiadame Vás
o preukázanie Vášho žitia.
Potvrdenie o žití vyplňte, podpíšte a pravosť podpisu dajte úradne overiť notárom alebo
zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta Vášho bydliska. Dátum úradného
overenia Potvrdenia o žití nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni.
Riadne vyplnené a overené potvrdenie za príslušný kalendárny štvrťrok zašlite vždy najneskôr
do 15 dní po jeho uplynutí, t. j. do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra príslušného kalendárneho roka
a do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka na doleuvedenú adresu Sociálnej poisťovne.
Upozorňujeme Vás, že dovtedy kým neosvedčíte uvedenú skutočnosť, dôchodok Vám
nevyplatíme.
Пензије се у складу са чл. 116. став 3. закона бр. 461/2003 З. з. о социјалном осигурању у
каснијем издању у иностране државе које нису чланице Европског привредног простора и
Швајцарска Конфедерација исплаћују уназад у тромесечним периодима након претходне потврде
о животу примаоца пензије. Ради обезбеđења редовне исплате Ваше пензије Бац молимо да нам
доставите Потврду о животу.
Потврду о животу попуните, потпишите и аутентичност потписа званично оверите код
нотара или службеника институције социјалног осигурања надлежнe према месту Вашег боравка.
Датум службене овере Потврде о животу не сме бити старији од месец дана пре нјеног сланја
Социјалном осигуранју. Попуњену и оверену потврду за текући календарски квартал пошаљите
увек најкасније у року од 15 дана након нјеговог истека, тј. до 15. априла, 15. јула, 15.
октобра текуће календарске године и до 15. јануара следеће календарске године на доле
наведену адресу Социјалног осигурања. Упозоравамо Вас да све док не докажете наведену
чињеницу Ваша пензија неће бити исплаћена.
1. Rodné číslo / Јединствени матични број грађана:
(číslo, pod ktorým Vám Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok) / (број под којим Вам Социјално осигурање исплаћује пензију)

2. Meno a priezvisko / Име и презиме:
(aj predchádzajúce priezvisko, u žien aj rodné priezvisko) / (и претходно презиме, за жене и девојачко презиме)

3. Dátum a miesto narodenia, stav / Датум и место рођења, стање:
(deň, mesiac, rok a miesto narodenia; slobodný, ženatý, rozvedený, vdovec) / (дан, месец, година и место рођења, неожењен, ожењен, разведен,
удовац)

4. Adresa bydliska / Адреса боравка:

(aj poštové smerovacie číslo) / (и поштански број)

Úradné overenie pravosti podpisu / Службена овера аутентичности потписа:
............................................................
podpis / потпис

............................................................
dátum overenia / датум овере
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