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Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky

Změny uvedené v tomto tiskopisu prokažte příslušným dokladem.

A. Žadatel:

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

B. Změna způsobu výplaty dávky:
Zaškrtněte prosím jednu ze dvou následujících variant. V případě druhé varianty zaškrtněte dávky, kterých se změna týká.

všech dávek

jen vybraných dávek

přídavek na dítě příspěvek na bydlení rodičovský příspěvek

příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna doplatek na bydlení

příspěvek na živobytí příspěvek na péči příspěvek na mobilitu

C. Způsob výplaty dávky:
Zaškrtněte prosím jednu z následujících pěti variant a do příslušné tabulky uveďte doplňující informace.

na platební účet u peněžního ústavu v ČR vedeném v CZK:

Číslo účtu: Kód banky: Specifický symbol2):

na platební účet zahraničního peněžního ústavu v EU, EHP nebo Švýcarsku3):

Příjemce

IBAN: Měna:

Název:

Adresa: Město: ..........................................................................................................................................

(uveďte alespoň město a stát) .................................................................................... Stát: ..........................................

Banka
příjemce

BIC/SWIFT:

Název:

Adresa: Město: ..........................................................................................................................................

(uveďte alespoň město) ..........................................................................................................................................

poštovním poukazem na adresu trvalého pobytu v ČR

poštovním poukazem na jinou adresu v ČR:

Obec:   ................................................................................ Část obce:   ..........................................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   .....................................

v hotovosti4)

1) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).

2) Kolonku Specifický symbol vyplňte v případě Československé obchodní banky pro účty s číslem 6699.
3) Výplata dávky na platební účet zahraničního peněžního ústavu v EU, EHP nebo Švýcarsku je povolena pouze pro dávky: Přídavek na dítě, Příspěvek

na bydlení, Rodičovský příspěvek, Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, Odměna pěstouna a Příspěvek na péči.
4) Výplata dávky v hotovosti je povolena pouze pro dávky: doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí.
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D. Četnost výplaty příspěvku na mobilitu:
Pokud chcete změnit četnost výplaty příspěvku na mobilitu, zaškrtněte jednu z následujících dvou variant.

měsíčně

splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce

E. Doplňující informace:

F. Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou v tomto hlášení uvedeny, jsou pravdivé, a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro
mne z nepravdivě vyplněných údajů vyplývaly.
Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o dávkách rozhoduje, do osmi dnů změny ve skutečnostech
rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele/zástupce:

Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na
pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
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