
Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava

hodiace sa označte “x“
* vybrať si jednu z možností

Číslo poistnej udalosti:

Doručené SP, pobočka Doručené SP, ústredie

Žiadosť o priznanie úrazovej renty
(§ 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

pracovný úraz choroba z povolania

1. Žiadateľ
1.1 Priezvisko, meno, titul Rodné priezvisko Telefonický kontakt

1.2 Rodné číslo Rodinný stav Štátna príslušnosť

1.3 Trvalé bydlisko – ulica, číslo, obec, PSČ, okres

Prechodné bydlisko – ulica, číslo, obec, PSČ, okres

1.4 Poberá dôchodok: invalidný starobný predčasný starobný dôchodok

vdovský/vdovecký sirotský

Dôchodok je poberaný z (uviesť štát/štáty):
Podal si žiadosť o dôchodok (uviesť o aký a v ktorom štáte):

1.5 Žiadateľ narodený v roku 1946 alebo neskôr uvedie, či počas aktívneho pracovného života
vykonával aj zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie:

áno aké ......................................................... nie
Žiadateľka narodená v roku 1962 alebo neskôr je povinná vyplniť nasledovné:
Za života som vychovala ........ detí, o ktoré som sa osobne starala.

1.6 Rentu žiadam poukazovať
na účet – číslo účtu ú kód banky Vzťah k majiteľovi účtu

V prípade, že majiteľom účtu je manžel/manželka žiadateľa o dávku, žiadateľ vyznačí:
Mám právo disponovať s finančnými prostriedkami na uvedenom účte a manžel/manželka súhlasí
s poukazovaním dávky úrazového poistenia na jeho/jej účet áno nie

v hotovosti poštovým poukazom na výplatu na adresu:*

2. Zamestnávateľ zodpovedný za PÚ/ChzP
2.1 Názov a právna forma

2.2 Adresa

2.3 IČO

V y h l á s e n i e

Vyhlasujem, že som nezatajil(a) žiadnu rozhodujúcu skutočnosť na vznik nároku, priznanie a výplatu
úrazovej renty. Vyhlasujem, že poberám/nepoberám* dávku v hmotnej núdzi a príplatky k dávke
v hmotnej núdzi. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia.

podpis žiadateľa



P r í l o h y : Potvrdenie zamestnávateľa o výške denného vymeriavacieho základu
Potvrdenie z kliniky pracovného lekárstva a toxikológie o chorobe z povolania

P o u č e n i e

1. Podľa § 117 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dávky sa poukazujú na účet
príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka
vypláca v hotovosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Na písomnú žiadosť poberateľa dávky
sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte
a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí.

2. Podľa § 117 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ak poberateľ dávky požiada o zmenu spôsobu výplaty
dávky, Sociálna poisťovňa je povinná vykonať túto zmenu najneskôr od splátky dávky splatnej
v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť
o zmenu spôsobu výplaty dávky doručená Sociálnej poisťovni.

Poučeniu som porozumel.

Dňa: _______________ ____________________
podpis žiadateľa


