Potvrdenie o žití
Довідка про находження в живих
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 alebo
e-mailom na adresu LIFECERTIFICATION@socpoist.sk. Upozorňujeme Vás, že dovtedy kým
neosvedčíte uvedenú skutočnosť, dôchodok Vám nevyplatíme.
Пенсії відповідно до § 116, абз. 3 Закону № 461/2003 Про соціальне страхування з
поправками виплачується до держав, що не являються членами Європейського економічного
простору та Швейцарської конфедерації, кожний квартал після одержання підтвердження про
находження в живих одержувача пенсії. Для періодичного отримання Вами пенсії ми просимо
Вас прислати нам довідку про находження в живих.
Довідку про находження в живих, треба заповнити та підписати, підпис має бути
завірений нотаріусом або працівником установи соціального страхування в місці вашого
проживання. Дата офіційного завірення Довідки про находження в живих не може бути пізніша
одного місяця від дати її відправлення Соціальні страхові компанії. Належним чином заповнену
та підписану довідку за відповідний квартал в році відправте на адресу Соціальної страхової
компанії протягом 15 днів від його закінчення, тобто до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня поточного
календарного року та до 15 січня майбутнього календарного року на нижче вказану адресу
Соціальної
страхової компанії або повідомленням на адресу електронної пошти
LIFECERTIFICATION@socpoist.sk. Звертаємо Вашу увагу на те, що поки ми не одержимо
дану довідку, пенсія Вам виплачуватися не буде.
1. Rodné číslo / Ідентифікаційний номер:
(číslo, pod ktorým Vám Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok) / (номер, під яким Соціальна страхова компанія виплачує Вам пенсію)

2. Meno a priezvisko / Ім'я та прізвище:

(aj predchádzajúce priezvisko, u žien aj rodné priezvisko) / (попереднє прізвище, для жінок також ідентифікаційний номер)/

3. Dátum a miesto narodenia, stav / Дата і місце народження, сімейний стан:
(deň, mesiac, rok a miesto narodenia; slobodný, ženatý, rozvedený, vdovec) / (дата народження, сімейний стан – одружений, розведений, вдовець)

4. Adresa bydliska / Адреса проживання:

(aj poštové smerovacie číslo) / (адреса, індекс):

Úradné overenie pravosti podpisu / Офіційно завірений підпис:
............................................................

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

podpis dôchodcu / підпис пенсіонера

dátum overenia / дата виконання підпису
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