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Žádost o výplatu důchodu na bankovní účet
ŽADATEL
příjmení a jméno

titul

ulice, č. domu

rodné číslo

obec

PSČ

ÚČET - potvrzení banky
● žadatel je majitelem účtu
předčíslí

číslo účtu

kód banky

● majitelem účtu je manžel/ka žadatele
příjmení a jméno

předčíslí

titul

rodné číslo

číslo účtu

kód banky

Na základě žádosti majitele účtu a s jeho souhlasem potvrzujeme, že shora uvedené údaje týkající se identifikace jeho účtu jsou,
ke dni vydání tohoto potvrzení, správné.

Datum:
potvrzení banky

Informace o vyplňování, potvrzování a podávání žádosti
Bez potvrzení banky nelze žádosti vyhovět. Příjemce důchodu zasílá žádost o výplatu důchodu na bankovní účet přímo na adresu oddělení sociálního
zabezpečení GŘ Vězeňské služby (dále jen "OSZ"), uvedenou v záhlaví žádosti.
Žadatelé o důchod připojují žádost o výplatu důchodu na bankovní účet k žádosti o přiznání důchodu.
Pokud bude žádost o výplatu důchodu na bankovní účet doručena OSZ do 20. dne v měsíci, bude bezhotovostní převod dávky na účet zahájen od
následujícího měsíce.

Podmínky poukazování důchodu na účet a povinnosti příjemce dávky
Je-li příjemcem důchodu oprávněný, lze důchod poukazovat na účet jeho manžela (manželky). O tento způsob výplaty může oprávněný požádat v
případě, že má právo disponovat s peněžními prostředky na účtu manžela (manželky) a že manžel (manželka) s tímto způsobem výplaty souhlasí.
Manžel (manželka) oprávněného je povinen (povinna) OSZ vrátit splátky důchodu, které byly na jeho (její) účet poukázány po dni úmrtí oprávněného.
Plátce důchodu neodpovídá za škodu, která vznikne právním úkonem manžela (manželky) jako majitele účtu, jehož důsledkem bude omezení nebo
zánik práva oprávněného disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu, ani za škodu, která oprávněnému vznikne, je-li takový účet zrušen v
důsledku úmrtí manžela (manželky).
Příjemce důchodu je povinen, vedle povinnosti písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na důchod, jeho výši a
výplatu, také písemně ohlásit změnu adresy svého trvalého bydliště.

Prohlášení a podpisy
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se všemi podmínkami a povinnostmi a žádám, aby výplata důchodu byla zařízena poukazem na
bankovní účet.

V

dne
podpis žadatele

Prohlášení majitele účtu v případě žádosti o výplatu důchodu na účet manžela (manželky) žadatele
Souhlasím s výplatou důchodu mého manžela (manželky) na můj účet, uvedený v této žádosti. Potvrzuji, že jsem seznámen(a) s tím,
že podle ustanovení § 64 odstavce 2 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, jsem povinen (povinna) vrátit plátci důchodu splátky
důchodu mého manžela (mé manželky) poukázané na můj účet po dni úmrtí mého manžela (mé manželky).

V

dne
podpis majitele účtu
tj. manžela (manželky) žadatele
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