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ŽÁDOST O POHŘEBNÉ
Nařízení 1408/71: čl. 65
Nařízení 574/72: čl. 78

1

Já, níže podepsaný(á)

1.1

Příjmení (1a)

1.2

Jméno

1.3
1.4

Identifikační číslo (2) (2b)
Instituce, u níž jsem pojištěn(a) (2) (3)

1.5
1.6

Příbuzenský vztah se zesnulou osobou
Adresa (4)

2

tímto žádám o udělení pohřebného z důvodu smrti níže uvedené (5)
zaměstnané osoby
důchodce

Dřívější příjmení (1a)

osoby samostatně výdělečně činné
3

Datum narození

žadatele o důchod

mého rodinného příslušníka

3.1

Příjmení (1a)

3.2

Jméno

3.3
3.4
3.5

Identifikační číslo (2) (2a)
Datum úmrtí
Příčina smrti (6)
nemoc

Dřívější příjmení(1a)

úraz

Datum narození

pracovní úraz
jiné příčiny

nemoc z povolání
3.6

Instituce, u níž byla zesnulá osoba pojištěna (2) (3)

4
5

Já, níže podepsaný(á) jsem
Zesnulá osoba

6

Zesnulá osoba
byla
nebyla za úplatu ubytována
žadatelem
v podniku, jehož byl žadatel ředitelem, pracovníkem nebo nájemníkem (7)
Žadatel
je
není majitelem pohřebního ústavu ani agentem či
zástupcem takového podniku (7) (8)
9
Náklady na pohřeb byly ( )
; byly zaplaceny
kým
K tomuto formuláři jsou přiloženy následující doklady

7
8
9

10

byl(a)
byla

Zaplaťte dlužnou jednorázovou částku na můj účet č.
u

nebyl(a) závislý na zesnulé osobě
nebyla na mně závislá

v

11
11.1

Datum
Podpis

........................
1
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POKYNY
Vyplňte tento formulář hůlkovým písmem a pište přitom pouze na vytečkované řádky. Formulář má tři
stránky. Je nutné vyplnit všechny stránky, i když neobsahují žádné relevantní informace.
Informace pro žadatele
(a) K tomu, abyste obdrželi pohřebné, předložte prostřednictvím tohoto formuláře žádost:
- buď kompetentní pojišťovací instituci,
- nebo pojišťovací instituci místa, kde jste, tj.:
v Belgii “mutualité” (místní fond nemocenského pojištění) podle vaší volby;
v Dánsku ”Sundhedsministeriet” (Ministerstvo zdravotnictví), Kodaň;
v Německu “Allgemeine Ortskrankenkasse” (AOK, místní všeobecný nemocenský fond);
v Řecku místní pobočka Institutu sociálního pojištění (IKA);
ve Španělsku “Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social” (Provinční ředitelství národní
instituce sociálního zabezpečení) místa bydliště;
ve Francii instituce, která uděluje nebo by udělovala věcné dávky nemocenského pojištění;
v Irsku “Ministerstvo sociální péče (Department of Social Welfare), Dublin;
v Itálii provinční úřad INAIL;
v Lucembursku “Union des caisses de maladie” (Unie nemocenských fondů);
v Portugalsku pro metropolitní Portugalsko: “Centro Regional de Seguranca Social” (Regionální centrum
sociálního zabezpečení) místa bydliště; pro Madeiru: “Direccao Regional de Seguranca Social” (Regionální
ředitelství sociálního zabezpečení) ve Funchalu; pro Azory: “Direccao Regional de Seguranca Social”
(Regionální ředitelství sociálního zabezpečení) v Angra do Heroísmo;
v Rakousku “Gebietskrankenkasse” (Regionální fond pro nemocenské pojištění) kompetentní pro vaše místo
bydliště;
ve Finsku “kansanselakelaitos” (Instituce sociálního pojištění), místní úřad Helsinky, PO Box 00601 Helsinki;
na Islandu “Tryggingastofnun rikisins” (Státní institut sociálního zabezpečení), Reykjavik;
v Lichtenštejnsku “Amt für Volkswirtschaft” (Úřad národního hospodářství), Vaduz;
v Norsku “lokale trygdekontor” (místní úřad pojištění) v místě bydliště nebo pobytu;
ve Švédsku “försäkringskassan” (Úřad sociálního pojištění) v místě bydliště nebo pobytu;
(b) Spolu s vaší žádostí odešlete následující doklady:
pro Belgii
výpis z úmrtního listu vydaný obecní správou;
přijaté účty týkající se výdajů na pohřeb; všechny doklady dokazující příbuzenský vztah
nebo vztah prostřednictvím sňatku se zesnulou osobou nebo tam, kde je to vhodné, život
s touto osobou ve společné domácnosti;
pro Dánsko
úmrtní list; pozorně si přečtěte “vejledning om ansogning for begravelseshjaelp” (pokyny
pro žádost o pohřebné), které následně obdržíte;
pro Německo
úmrtní list;
pro Řecko
úmrtní list, zdravotní knížka, karta pojištěnce; tam, kde je to nutné, přijaté účty týkající se
nákladů na pohřeb;
pro Španělsko
- úmrtní list a
- potvrzení osvědčující příbuzenský vztah, nebo potvrzené účty týkající se nákladů na
pohřeb pokud žadatel nemá žádný příbuzenský vztah se zesnulou osobou;
pro Francii
- v každém případě “bulletin de décčs” (úmrtní list) pojištěné osoby;
- kromě toho, podle situace:
- pokud byla pojištěná osoba vaším manželem nebo manželkou, pak “fiche familiale d´état
civil” (rodinná karta rejstříku narození, úmrtí a sňatků);
- pokud jste jejím potomkem (syn, dcera, vnuk atd.), pak “fiche familiale d´état civil”
(rodinná karta rejstříku narození, úmrtí a sňatků) ukazující váš příbuzenský vztah se
zesnulou osobou;
- pokud jste jejím předkem (otec, matka, dědeček atd.), pak její “fiche individuelle d´état
civil (individuální karta rejstříku narození, úmrtí a sňatků);
- pokud jste na této osobě byl(a) závislý/á nějakým jiným způsobem, pak místopřísežné
prohlášení svědčící o tom, že jste byl(a) zesnulou osobou skutečně, úplně a trvale
podporován(a);
pro Irsko
úmrtní list;
oddací list, pokud je to vhodné;
účet majitele pohřebního ústavu nebo odhad nebo potvrzení o nákladech na pohřeb, pokud
jste je platil(a) vy;
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pro Itálii

pro Lucembursko
pro Portugalsko

pro Rakousko
pro Finsko

pro Lichtenštejnsko

pro Norsko
pro Švédsko

úmrtní list;
doklad o registraci pojištění;
pokud je vhodné, prohlášení o rodinném stavu;
úmrtní list; potvrzené účty týkající se nákladů na pohřeb;
pokud je to vhodné, tak prohlášení od obecní správy svědčící o manželském soužití;
ve všech případech úmrtní list a potvrzené účty týkající se nákladů na pohřeb; také tam,
kde je vhodné
- pokud jste byl(a) manželem/manželkou zesnulé osoby nebo potomkem, vyplňte úmrtní list,
- pokud jste byl(a) předkem zesnulé osoby a byl(a) jste jí podporován(a), potvrzení o
vašich příjmech;
úmrtní list;
potvrzené účty týkající se nákladů na pohřeb;
úmrtní list;
doklady dokazující vztah se zesnulou osobou;
pokud je žadatel majitelem pohřebního ústavu, plná moc osoby mající nárok na dávku;
úmrtní list;
potvrzení dosvědčující příčinu smrti;
potvrzené účty týkající se nákladů na pohřeb,
úmrtní list;
úmrtní list;
potvrzení dosvědčující příčinu smrti

POZNÁMKY
* EEA - smlouva o Evropském hospodářském prostoru, příloha VI, sociální zabezpečení: tento formulář se bude pro
účely této smlouvy vztahovat také na Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
(1) Symbol státu bydliště žadatele o pohřebné: B = Belgie; DK = Dánsko; D = Německo; GR = Řecko;
E = Španělsko; F = Francie; IRL = Irsko; I = Itálie; L = Lucembursko; NL = Nizozemsko; P = Portugalsko;
GB = Velká Británie; A = Rakousko; FIN = Finsko; IS = Island; FL = Lichtenštejnsko; N = Norsko;
S = Švédsko.
(1a)U osob se španělskou státní příslušností uveďte obě rodná příjmení.
U osob s portugalskou státní příslušností uveďte všechna jména (jméno, příjmení, dívčí jméno) v pořadí
občanského stavu, v němž jsou uvedena v průkazu totožnosti nebo v cestovním pase.
(2) Uveďte pouze v tom případě, pokud se týká pracovníka, důchodce nebo žadatele o důchod.
(2a) V případě, kdy osoba přijímající důchod nebo žadatel o důchod má španělskou státní příslušnost, uveďte číslo
uvedené na národní kartě totožnosti (D.N.I.), pokud existuje, a to i v případě, že je prošlá. V opačném případě
vyplňte “Žádný (Není)”
(2b)Pro dávky finské instituce, pokud je žadatel fyzická osoba, uveďte číslo (totožnosti) v registru obyvatel.
(3) Uveďte jméno a adresu.
(4) Ulice, číslo, PSČ, město, stát.
(5) Pro účely portugalských institucí vyplňte další stránku.
(6) Při žádosti o pohřebné podle lichtenštejnské nebo švédské legislativy musí být příčinou smrti buď “pracovní úraz”
nebo nemoc z povolání.
(7) Vyplňte tam, kde je pohřebné vyžadováno na základě belgické legislativy, pokud žadatel není
manželem/manželkou zesnulé osoby, jejím příbuzným nebo příbuzným prostřednictvím sňatku do třetího stupně.
(8) Pokud je žadatel majitelem nebo provozovatelem pohřebního ústavu, a je-li pohřebné nárokováno na základě
finské legislativy, měla by být odeslána plná moc osoby mající nárok na dávky.
(9) Uveďte částku v měně státu bydliště žadatele.
(10)Neplatí pro irské instituce.
__________________________________
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E 124 dodatečné
DODATEČNÉ INFORMACE
PRO ÚČELY PORTUGALSKÝCH INSTITUCÍ
1

Manžel/manželka

1.1

Stav
vdova/vdovec

1.2

znovu ženatý/vdaná

rozvedený(á)

V době smrti zesnulé osoby žil(a) ve stejné domácnosti s touto osobou a byl(a) jí podporován(a)?
ano

2

Děti mající nárok na rodinné přídavky
Příjmení

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

4

ne

Jméno

Vztah

Datum
narození

Dosažená
úroveň
vzdělání

Postižené
dítě

