Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava
Číslo poistnej udalosti:
Dátum spísania žiadosti v pobočke Sociálnej Doručené SP, pobočka
poisťovne

Doručené SP, ústredie

Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty
(§ 293o zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.)
pracovný úraz
choroba z povolania
1.
Žiadateľ
1.1 Priezvisko, meno, titul

Rodné priezvisko

Telefonický kontakt

1.2 Rodné číslo

Rodinný stav

Štátna príslušnosť

Vzťah k zomretému

1.3 Trvalé bydlisko – ulica, číslo, obec, PSČ, okres
Prechodné bydlisko – ulica, číslo, obec, PSČ, okres
1.4 Dôvod zániku na pozostalostnú úrazovú rentu:
dovŕšenie 65 rokov veku, ktoré by dovŕšil zomretý poškodený dňom ....................
iný (uveďte aký) .........................................
1.5 Pozostalostnú úrazovú rentu žiadam opätovne priznať od dátumu1:
1.6 Pozostalostnú úrazovú rentu žiadam poukazovať :
na účet - číslo / kód banky*
Vzťah k majiteľovi účtu2
v hotovosti poštovým poukazom na výplatu na adresu:*
2.
Poškodený (zomretý)
2.1 Priezvisko, meno, titul
2.2 Rodné číslo

Rodinný stav

Štátna príslušnosť

Dátum úmrtia

2.3 Bydlisko (ulica, číslo popisné, PSČ, mesto/obec)
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že som nezatajil(a) žiadnu skutočnosť rozhodujúcu na opätovné priznanie a výplatu
pozostalostnej úrazovej renty. Súčasne beriem na vedomie upozornenie, že v prípade uvedenia
nepravdivých údajov budem povinný(á) vrátiť sumu, ktorá mi bola neprávom vyplatená. Som si vedomý
právnych následkov nepravdivého vyhlásenia.

podpis žiadateľa
hodiace sa označte “x“
vybrať si jednu z možností
1
Sociálna poisťovňa môže priznať pozostalostnú úrazovú rentu podľa § 293o ods. 2 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení účinnom od 1. augusta 2006 na základe žiadosti
poškodeného n a j s k ô r od 1. augusta 2006.
2
V prípade, že poberateľ pozostalostnej úrazovej renty (PÚR) nie je majiteľom uvedeného účtu, uvedie
vzťah poberateľa PÚR k majiteľovi uvedeného účtu (§ 117 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov).
*

