Prohlášení o výplatě důchodu a zacházení s finančními prostředky

Jméno uživatele:
Datum narození:
a) prohlašuji, že jsem byl seznámen s pravidly pro výplatu dávky důchodového pojištění dle §
116c) zákona č. 582/1991 Sb. Výplatu důchodu provede Česká správa sociálního zabezpečení
na účet poskytovatele sociální služby, č. účtu 51-1834790277/0100 Komerční banka, a.s.
pobočka Příbram k 15. dni v měsíci. Měsíční úhrada za pobyt a stravu bude stržena z tohoto
účtu a převedena na účet poskytovatele pro úhrady. Zároveň k 15. dni bude uživateli vyplacen
celý zůstatek důchodu nebo jeho část nebo bude celý zůstatek ponechán na depozitním účtu,
vždy podle domluvy s uživatelem-viz níže. Uživatel tímto pověřuje poskytovatele, aby o tento
způsob výplaty důchodu požádal Českou správu sociálního zabezpečení na základě jeho
písemného souhlasu.
Uživatel žádá, aby zůstatek důchodu byl k 15. dni v měsíci:
1) vyplacen uživateli hotově na ruku, po převzetí financí si za ně zodpovídá sám *
2) uložen na depozitní účet, odkud má možnost uživatel dle potřeby finance čerpat.
3) část zůstatku uložena na depozitní účet a část vyplacena; výše bude vždy dojednána
sociální nebo administrativní pracovnicí před datem výplaty s uživatelem podle jeho
aktuální potřeby
4) Jiné:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
b) prohlašuji, že jsem byl seznámen s pravidly pro výplatu dávky důchodového pojištění dle §
116 c) zákona č. 582/1991 Sb. a nesouhlasím s tím, aby výplata mého důchodu byla zařízena
tímto způsobem. Přeji si, aby zasílání mého důchodu probíhalo jako doposud následujícím
způsobem:………………………………………………………………………………. *
1) pokud mi bude zasílán důchod poštovní poukázkou do Domova seniorů nebo si jej
budu sám vyzvedávat na poště, prohlašuji, že po jeho převzetí sám zodpovídám za
finanční prostředky, které si ponechávám u sebe *
2) Jiné:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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c) Z depozitního účtu budou hrazeny léky, fakultativní služby, nákupy, popř. kadeřnice,
pedikúra a ostatní dle potřeby klienta/ky. Poskytovatel vede náležitou evidenci
výdajů a příjmů těchto finančních prostředků *

Jiné:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

d) prohlašuji, že:
1) nemám žádný jiný příjem než důchod (starobní, vdovský, invalidní) *
2) vedle důchodu mám ještě jiný příjem:……………………………… *

V Příbrami dne…………………………..

Podpis uživatele…………………………
*Zakroužkujte výrazně variantu, která vyjadřuje Vaše rozhodnutí.

