
fvidenční šťtek
Ž*aast 6 zčříEení v*píaty d&ehcdrr

poukazem na účet
r, Čm*g rapublire - ma§ttd účh,

§ířr
čssz

a" řákl*drrí idenfifiirace - majít*N účtu
litc.,t

{lpmtra&lí;
§*{i mĚamě ffielť*cem §*rcffiílrc d&ďrosiuí§rffii d&ď*§dfi pro neucopafuiá dftěldě§ {nefoo žadaen c př:krání tohato
/Échto dŮchgdfr} a nepíedloŽite-li souČasně samosbtné žádg6ti o zaffzení jejiďr výplaty poulreazern ňa dasfuií účty sirorutů nebo jíným
zp&sobern, btde vffita tĚecřl tH!t§, d&c*r§.l& aňaerra *a úě* *w*llý v-cuarĚ s"' '

E. Účet- pďurzení banky {spořítelního a ťnrěnríhc dnĚstva}
ffi§dii§tí

rua ái#dě ř;ádo$i rnajd& ÚČfu a s;etw §§d?b§€ť!? #rffi$iefi}e, že ďmra i.r!# lda}e týbjíď se idgrtifika* jsrrg ,}čkj jwr. &e dm, ryd;árrí
tohoto PofurzenÍ, sPrávné. Dále ptrrzujeme, Ž9 @mínky pro vedení tďrota účfu ;sou *niryenv ák, že z n§ rrrotro* aýt xaivenv u Ó*k;
sPrávě soc{áhá*o zebezpe&ní w;áe,ny sptáťlry d,kjisdu" na kteró rrárn{<" z důvodu úfrilítí jď!@ říiajide" zarrik|"

v Dne

be*ry/§poř'Mrxfm a úqlá&#lo dru&tv,a

C" Uea5e o žadabli o zařízerrí ryíplaty, trtený naní nra§*telerrr účtu
Tihli ŘgJ*é

i*;ázel iť.e;:t;iiečni

tiOa;,e z&on**ro msklpe {tj. rodĚe ň p6rrJč,.,fr<a}, epa§orníka nebo
osoba nebo údaje, pod ktenýmijevyplácen sirotčídůchod.

W§tfi?É{*sí, pffi§Čfi&Éví, zasfioi.lpffií csit§.i§ rdrcdauÉŘrr gr:du

ástupce ď* § 49 a 5e občareketro zá!c§nik.}, ie-S jíra íyziclcá {plávnickái

í,lázev rnoci

Byia-li fozická osoba pověřena výkonern opatrovnictví právnickou osobou, uvádí se údaje tikajicí §e tohoto pověření,

§" * paŽivateli d&ďxrdtr {s vý§irnk*u sieotčihg ď&c}rodu1, ďtttčich d&chcd* pra xeaaopatřené
dítě/děti vízUpozomění uvedené Y oddílu A,}, který n€nl majitelem účtuanl žadatelem g zalrlzenl
vtýptaty

důclrcdre jméno Třtul Rdne čído d*dtodce

il Aúáčtí příielrredůďprfu byt clarnrrerr rcdntrdím óe
*íáaev fTtffci &Eo

il @bw*icbd, partÉn}ctvi. z#otrp.lí určerto r*zhcdn*tign sm"t*l
- b.lTlocl Ll$o

Byla{i &i{ká osoba pvěřena vriltorrern §patrovr*ctťí pÉynitkou offiu, wádí se údaje t$<ajírí se tohotg pověření,
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1" Foruforlí c vgp*ňtltÉnío p*rnzlrvár*ř a pcdávání žádosú! {sddfi§s,§" - B"}
9ddř A. musí být rrypíněn vž$l, a to udají o majítelí ú&u,
§ddíl §" musí ffi crvěřer: a poĚvrzen bankgtl n&* spořitet*irn a uvěffi*n drubtven., §g btra& orrěřcní nt*a žáxloeti rryhověů
adďfi a. v}ryřňuje žadaH" irftaý rneni ,lmjřneňgn rffil, ra k,ý ť*?á fu:ýtyýd§ln xafumra" §" aea*mm& &*aý žádá o wý$at*l d&Mu *ta

účď opafuorunce nebo zákorrrý zĚsttlp íE*€§r€ho dít&, k*erý žáda o wýSa&r siť§tďř* důďrcdu íta účs rrgi{s#éh§ d{tě*e, esňadě zástupe
dl€ § 49 a 50 ob&*skéfie zakoníka ja,ž žadá a výSatu d&chodu na účet zastgupend*"
Oddi* S. u"ypiňn$e ssabeffiík" uás§try" de § 49 a 5e občanslcéltc zákoetku ft*e affi ffi#F§e d&dla&., r&éq!i g p*reWr #Hlodc" i&rý
nexfi mrďem * offEtl Á, jako ffB;Řd .ffie!" pr#ďe v*#ďč }eÝffi d&*wdu ř,B b-íř zďfue*a rra fu wtr*trníka, e§Énp€e ďe § 4§ a 5S
občanského zákaníku rebo zvláštrrího př§emce.
Jde-|i g *ádoat uSafuaercll ryMrníkgn lle uás§iperr d9e § 49 e 5§ *bhr*c*lo álwrr'rku" nrusí být d@rrěmy údaj* z nozáiodtzuť
§§;d§ § určení rya§xxnirtví pryz*fuictl,{ ň mfuilpení; ide-ii c právídrklx', ssoful" kfud pově*{a svéhg zarEĚfuanc faktickýp:l výkruan
povinnosií spajených s opařovnictvím, také údaje týkající se tohoto pcvěření.
Peki"d n§á dMce nwě uffimoveaéBw cp#_oqffsik§í prrtfutíka, z&tpoe dk § 49 a S &čar*ďrélp ualffifror g& nffiě
rffi*orrexréip ztúáĚtr*ílp ffierrre {popř" d& k ieji,rlt zl!}e}ě}" j€ fi&&t§ Bíee §fumeffit§ dď#t cvgPegrým s*jrmp*rc*n* rffi§i*dř§}tí
příslušného orgiinu,
Pfiiemri dŮc§d*.l zasítají fidost o zaíizgtí výdáy dfidiodil pgrkazanr rla llčet prTino yw *resl: Čes*é spiávy sociánííio zabezpďe{
{dále jen C§V}, l{ffiťá Z§o 325 9§ kalra 5 n*s} psďdnietpíllr fi§§.
ŽaOateté o důctrod připojují žádost a zalízeni výplaty důchodu poukazem na účet k žádosti o přiznáni důchodu.

tlpwc&tíl
eví-§ et§*tad6i pre pfrjern },eůtt} decÍtí}d* r*ffingpe* rr*ffitní přfielrtq IřBtňe k*t $,&data d&dpeg zařízera lel ř!e &&Ě G6le
zvláštního příjemce.

t lnfomrace ouýptaÉďl důc*od& p*rrrlrnreín ila *č§t
V souladu s ustanovenírn § 64 d§L 4 ákana ě 15§/1995 §b,, v plalném znění, požádá-li přiiemce dávky o změnu způsobu výplaty důchodu
neb o zs#&i-! účh.ln na kfierý E!,§á W d&cM ptN,tleazntér,, je rÉae d&rhod{, F,trtnw prot€s kkorrc*l mewr riejpwdě§i sd #ióey d&€hóel
s$a&é,veffific$ §dgd;ářmírn rrĚsk! po kal*ďářitím §ě§fu, tJ rĚffižW e§BatxŘ§ žádgÉotalqgvogl zrn,&raq e pWíeeffi*ě i vptrp&žfut*
o vyplácenídůchodu jinému než dosavadnímu přijemci,

i*imet *ý$*lni eemnímy }§{xJ *a úev wetazCIránv É@aa{y dMe. ťn čá#y ,dežeŤí{í ade dre př€ťĚfuí důdidu & &?e zařízaní jeo
pc"óvid€lne í{Ě§&Ni'yýebry. SMóxĚ b.xkru na úfu porí<azany i pravddr* il}ě§ífuí $;iS6/ dedlodt§ \íypliáíÉfiét§ v h&rc*i, ktčíré § přfi§r}ffi
důchodu nevyzvedl nebo jeiich př$etí od pošty odmíd" ačkoliv již byly splatné. Tyto splátky důchodu mohorr být poukáány na účet žadatde až po
jej6& vnáce*í @ rra ďď ffisZ^
7,áÉúy navýffakrd&ftcdu se rm tffiy neprímlíú--k.wl pe&kaaosíérry rla adr*l** žadatdeod&*r# po&eřd w*jkázke&

3" Povinnosti příjemce dfictrodu pH yýptatě d*c}rodu na účEt
Pří}effi€§ d§d}§{fuj je pa*nexr, yedle pwirrnosti p{sgxně eídiisit S#ri eefiF d§ 8 án& s*ruffipsi ícĚkedfr pc bvárÉ rrĚred<i, ťt3 d&M, jďi$
výši a výplatu nebo poslq7tování, také písemně ohlásit změnu adresy svého bydliště.
e*táárli pffia*te d&cftod{, je Wviřre§} p* rlrrrtí d&ďtMce vráút Č§M §pbey dť€tmd*, keré rc d&ffi.r riglrtí dMce jĚ fie*;ábždy.
§kjnotr po!§iťllto§t rfi* i atfurtď aásfup, ryĚk§ř§ríí{ a #r§F ,,,,,,,,,,,,,,,,e § 4§ a §* c&fugrs*s§re Eňk6rlík§. Tat* pvinraď p{a§
ív pffpaďeďT, kfr je na základě požaďavku ákonrreho zástupce, opatrovnika § zástupce dk § 49 a 50 offinskétio ákoníku rařřžena yřplata
d&droá por_&aern na ú&tdfuhod*" je-li terrb ástupoe dispangrbírr lrtoarpto ú&l"

4, Zťláklí upocofi!ěfií
Pň změrĚ čísla *&u je vhcdrm se zrušerúm &avadníh* účtr vyčkat do zařbení tlý#atv dfulrcdtl poukzeyn rn rrmpý úč§ (vtz bod 2- ínfornrae
o výpla#l pmrkazern na lÉď}.
tro&rree$í * pdÉrán$ důdrďtl r* sý#at dťrcltd zafuenfft poakzgn rla ričd r*ffie w7d#}en spníva wt#n{řrc zepďgti Ň*É6Ta e§db
rní*a bydliště, případně přímo Čssz. Žádost o vlsbvení potvrzení tze sdedat i elektsonicl"t1 prctřednicťvím ePortálu Čssz isuzuy pro
pojl&ě*re- Wnolí ový§ a &xhl: p*bďranélredůMu}.
&Z rrrfudr$e a ryfa§áťá ú§ofuí lúdale u wrldu s priivaími rfuplsy p,o odrranu ffiú&í& úda§& a p*:ee k tqĚiÉnnníarr
účet&nr. Více informací naleznete na htss:llwww"cx.czlcrlgdpr.htrt

E, Fřoh§ášení a podpÉqy

Poťvrzrj!" Že jsen se sezrnm§{a} se vŠeí§i infoťrnaeřni a povirtfio*ř!'"

Žádám, aby výplata důóodu prováděná pod rdným čúslerrr

vc&fr* B" tfužitr§ti"
]ste-li zároveň příiemcem simťího důďrodu/sirotčídr důchodů pro nezaopatřené dítďděti {nebo žadatelem o přiznání tohoto důchodu/
těchto důclrgdů}, rodrc čd* dít&ďdětí dĚ !§M;o pd€ není Seba uvad& - viz §Fo*orn# rlvederlé v gldílu §

v PíŤ€

Vlastnoruční podpis žadatele

Seru *a věemí, že v případě úmrtí dů$rode jsern povtrren Česta §pfiáva sociálniho zakapečerrí vrxit částtq dMll, k&ré v d&dedkl tďre !iž
nebudcu ntstež§t- {Vyplttí se jen b@y ieli žadatdem ea adlišNá & ď&ďtďce, t&y je-ti vwln& ďdí! C}

&re

byla zařízena poukazem na účet, ktený je uveden

podpis žadateie
{v ďúpadě práv*ické woey É razítke}
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