
Eviden ní štítek Žádost o zrušení výplaty d chodu
poukazem na ú et

A. Základní identifikace – p íjemce (tj. d chodce, jeho zákonný zástupce, opatrovník, zástupce dle § 49 a 50 
ob anského zákoníku nebo zvláštní p íjemce d chodu)

íjmení Jméno Titul Rodné íslo

                                    

Ulice íslo domu Obec PS

                                    

Upozorn ní:
Jste-li zárove  íjemcem sirot ího d chodu/sirot ích d chod  pro nezaopat ené dít /d ti a nep edložíte-li sou asn  samostatné 
žádosti o za ízení jeho/jejich výplaty poukazem na vlastní ú ty sirotk  nebo jiným zp sobem, bude  výplata všech t chto d chod  
za ízena na výše uvedenou adresu. Rodné íslo dít te/rodná ísla d tí není t eba dále v oddílu B. uvád t.

B. Žádost o zrušení výplaty d chodu poukazem na ú et
Žádám o zrušení výplaty d chodu poukazem na ú et z d vodu

a) zrušení ú tu a za ízení výplaty d chodu na výše uvedenou adresu. 1)

ed íslí íslo ú tu Kód banky Specifický symbol

                                    

b) zrušení ú tu, na který je vyplácen d chod jiné osoby, jejíž jsem zákonným zástupcem, opatrovníkem, zástupcem dle § 49 a 50 ob anského 
zákoníku i zvláštním p íjemcem d chodu. Výplatu d chodu za te na výše uvedenou adresu. 1) 2)

ed íslí íslo ú tu Kód banky Specifický symbol

                                    

Oznamujete-li zrušení ú tu jako zákonný zástupce, opatrovník, zástupce dle § 49 a 50 ob anského zákoníku nebo zvláštní p íjemce d chodu (s 
výjimkou sirot ího d chodu/sirot ích d chod  – viz Upozorn ní uvedené v oddílu A.), uve te i rodné íslo, p íjmení a jméno d chodce.

íjmení d chodce Jméno d chodce Titul Rodné íslo

                                    

c) zrušení (omezení) mých práv disponovat s pen žními prost edky na ú tu, jehož nejsem majitelem (majitelkou) nebo zániku manželství. 
Výplatu mého d chodu za te na výše uvedenou adresu. 1) 2)

d) úmrtí mého manžela (manželky) — majitele ú tu. Výplatu mého d chodu za te na výše uvedenou adresu. 1) 2)

íjmení zem elého Jméno zem elého Datum úmrtí Rodné íslo

                                    

e) úmrtí d chodce, jehož jsem zákonným zástupcem, opatrovníkem, zástupcem dle § 49 a 50 ob anského zákoníku i zvláštním p íjemcem 
chodu.
íjmení zem elého Jméno zem elého Datum úmrtí Rodné íslo
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C. Majitel ú tu žádá o zrušení výplaty d chodu manžela (manželky) na sv j ú et
Žádám o zrušení výplaty d chodu manžela (manželky) na sv j ú et z d vodu

a) jeho (jejího) úmrtí

íjmení zem elého Jméno zem elého Datum úmrtí Rodné íslo

                                    

b) zániku manželství nebo odn tí souhlasu s tímto zp sobem výplaty

íjmení manžela (manželky) Jméno manžela (manželky) Titul Rodné íslo

                                    

Upozorn ní:
1) Tento tiskopis není ur en pro oznámení zm ny ísla ú tu. Takováto zm na musí být oznámena jen tiskopisem „Žádost o za ízení výplaty 

chodu poukazem na ú et“ (majitel nebo manžel/ka majitele ú tu) znovu potvrzeným bankou (novou bankou) nebo spo itelním a úv rním 
družstvem. P i zm ísla ú tu je vhodné se zrušením dosavadního ú tu vy kat do za ízení výplaty d chodu poukazem na nový ú et.

2) Náklady SSZ na poukazy splátek d chodu vyplácených v pravidelných lh tách v hotovosti prost ednictvím držitele poštovní licence hradí od 
1. 1. 2010 p íjemce d chodu. To však neplatí v p ípad , že alespo  jeden d chod byl p iznán p ed 1. 1. 2010 a nárok na tento d chod trvá od 
31. 12. 2009 nep etržit  (ust. § 64 odst. 4 zákona . 155/1995 Sb.)

Informace:
V souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní, požádá-li p íjemce dávky o zm nu zp sobu výplaty d chodu nebo 
o zm nu ú tu, na který má být d chod poukazován, je plátce d chodu povinen provést takovou zm nu nejpozd ji od splátky d chodu splatné ve 

etím kalendá ním m síci po kalendá ním m síci, v n mž byla uplatn na žádost o takovou zm nu; to platí obdobn  i v p ípad  žádosti o vyplácení 
chodu jinému než dosavadnímu p íjemci.

Splátky d chodu na ú et již poukázané nebo k poukazu v daném m síci p ipravené mohou být znovu poukázány jen tehdy, jsou-li bankou vráceny 
jako neprovedená platba.

SSZ vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními p edpisy pro ochranu osobních údaj  a pouze k legitimním 
el m. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/gdpr-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Tiskopis je nutné vlastnoru  podepsat a zaslat na adresu SSZ, K ížová 25, 225 08 Praha 5 nebo uplatnit 
prost ednictvím OSSZ.

V Dne          
Vlastnoru ní podpis p íjemce d chodu nebo majitele ú tu
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