Oznámenie údajov na účely zasielania nemocenských dávok do zahraničia
Poistenec
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Adresa v zahraničí
Ulica a číslo:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Zahraničný účet
Meno a priezvisko vlastníka účtu:*
Číslo účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN:**
SWIFT kód banky príjemcu:***
Presná adresa pobočky zahraničnej banky, kde je zriadený účet poistenca
Presný a úplný názov banky:
Ulica a číslo:
PSČ:
Mesto:
Štát:

ŽIADOSŤ:
Žiadam zasielať nemocenské dávky / opätovnú výplatu neprevzatej nemocenskej dávky:****
- na adresu v zahraničí
- na bankový účet poistenca vedený v zahraničnej banke
-na bankový účet manžela (manželky) poistenca vedený v zahraničnej banke
a zároveň čestne vyhlasujem, že v čase poberania dávky mám právo disponovať s finančnými
prostriedkami na tomto účte a manžel (manželka) s týmto spôsobom poukazovania dávky súhlasí

Dátum:

Podpis:

* vlastník účtu je manžel/manželka, ak poistenec žiada poukazovať nemocenskú dávku na účet manžela/manželky
**

IBAN je medzinárodný formát čísla účtu platný pre krajiny EÚ

*** SWIFT je nevyhnutné uvádzať, bez SWIFT kódu nie je možné vykonať úhradu
**** nehodiace sa prečiarknuť
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Poukazovanie nemocenských dávok do zahraničia - informácia pre klienta

• Poukazovanie na adresu do zahraničia
- spôsob výplaty nemocenskej dávky na adresu do zahraničia je realizovaný prostredníctvom bankového
šeku.
V cezhraničnom platobnom styku je to štandardný spôsob výplaty nemocenskej dávky na adresu bez
nutnosti
klienta vlastniť účet vedený v zahraničnej banke - o výplatu nemocenskej dávky prostredníctvom bankového
šeku, t.j. na adresu v zahraničí si môže klient požiadať v zmysle § 117 ods. 1 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- výplatu nemocenskej dávky prostredníctvom bankového šeku vykonávajú sprostredkovateľské banky,
ktoré majú uzavreté zmluvy so Štátnou pokladnicou:
- v prípade nemocenskej dávky zasielanej v mene EUR je to Deutsche bank
- v prípade nemocenskej dávky zasielanej v mene USD je to J. P. Morgan
- sprostredkovateľská banka vystaví bankový šek, ktorý je doručený klientovi do poštovej schránky.
Bankové šeky, podľa informácie zo Štátnej pokladnice, preplácajú všetky banky
avšak pri ich výplate si účtujú manipulačné poplatky v zmysle cenníkov služieb
- platnosť bankového šeku je jeden rok, až po tejto lehote sa takto vyplatená
nemocenská dávka vráti späť na účet Sociálnej poisťovne. Opätovná výplata
neprevzatej nemocenskej dávky je možná až po vrátení na účet Sociálnej
poisťovne na základe žiadosti o opätovnú výplatu, ktorá je zverejnená spolu
s ostatnými tlačivami na stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk

• Poukazovanie na účet do zahraničia
- výplata nemocenskej dávky na zahraničný bankový účet vo formáte IBAN je pre klienta
bezplatná
- IBAN formát účtu ako aj SWIFT kód banky klienta v zahraničí, poskytne na požiadanie príslušný
bankový ústav a obvykle sú tieto údaje zobrazené aj na výpise z bankového účtu

