
* je možné vybrať viac možností súčasne
** je možné vybrať len jednu možnosť 
*** IBAN je formát čísla účtu povinný pri realizácii platieb v rámci Slovenskej republiky od 1. 2. 2014. Číslo účtu vo formáte IBAN 

automaticky prideľuje banka, u ktorej má fyzická osoba otvorený účet. Informácie je možné nájsť aj vo výpise z bankového účtu. 

**** SWIFT kód banky klienta v zahraničí poskytne na požiadanie príslušný bankový ústav. Informácie je možné nájsť aj vo výpise 

z bankového účtu. 
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Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku 
dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm 

Meno a priezvisko žiadateľa 

Rodné číslo     Adresa  

vzťah k zomretému:    manžel (manželka) **   dieťa ** rodič ** 

Žiadam o výplatu súm nemocenskej dávky:  nemocenské *

 ošetrovné * 

Žiadam o výplatu súm úrazovej dávky: 
úrazový príplatok* úrazová renta *

jednorazové vyrovnanie * pozostalostná úrazová renta * 

jednorazové odškodnenie * pracovná rehabilitácia * 

rehabilitačné * rekvalifikácia * 

rekvalifikačné * náhrada za bolesť * 

náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia * náhrada nákladov spojených s liečením * 

náhrada nákladov spojených s pohrebom * 

Žiadam o výplatu súm dávky v nezamestnanosti * 

Žiadam o výplatu súm dávky garančného poistenia * 

a) **v hotovosti na adresu

ulica, číslo domu

 PSČ, obec 

b) **na účet v banke

číslo vo formáte IBAN*** 

V prípade, ak ide o zahraničný bankový účet  uviesť doplňujúce údaje: 

SWIFT kód banky****     

Presný a úplný názov banky 

Ulica a číslo (adresa banky) 

PSČ   Mesto  Štát 

Za zomretého (poberateľa dávky) 

Meno a priezvisko     

Rodné číslo     Dátum úmrtia 

Dátum  Podpis 

materské * 
vyrovnávacia dávka * 

tehotenské *



Poučenie 

Podľa § 118 ods. 1  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak fyzická osoba, ktorá splnila 
podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, 
prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na manžela 
(manželku), deti a rodičov. 

Podľa § 118 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku 
na nemocenské dávky, úrazový príplatok, rehabilitačné, rekvalifikačné, dávku garančného 
poistenia alebo dávku v nezamestnanosti, zomrela pred uplatnením nároku na tieto dávky, 
prechádzajú nároky na sumy dávky splatnej ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na 
manžela (manželku), deti a rodičov. 

Podľa § 118 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z., ak sa dávka priznala pred smrťou fyzickej osoby, 
ktorá splnila podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu, vyplatia sa splatné sumy, ktoré 
sa nevyplatili ku dňu smrti tejto fyzickej osoby, fyzickým osobám uvedeným v odseku 1. 

Podľa § 118 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z., nároky prechádzajúce na fyzické osoby uvedené v 
odsekoch 1 až 3 nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto 
fyzických osôb. 




