
(*)	 Nariadenie	(ES)	č.	883/2004	článok	64	a	nariadenie	(ES)	č.	987/2009	článok	55	ods.	1.
(**)	 Informácie	oznámené	danej	inštitúcii	držiteľom	v	prípade,	že	inštitúcii	nie	sú	tieto	informácie	známe.

2. OBDOBIE, POČAS KTORÉHO MÔŽE INŠTITÚCIA VYDÁVAJÚCA TENTO DOKUMENT VYPLÁCAŤ DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Držiteľ je oprávnený poberať dávky v nezamestnanosti od úradu vydávajúceho tento dokument

2.1 od                  a buď 2.2.1 do (dátum)

alebo 2.2.2  za maximálne (dní)

Dávky sa v zásade vyplácajú, ak je držiteľ registrovaný službami zamestnanosti v štáte, v ktorom si hľadá zamestnanie. 

2.3 najneskôr do  

a môžu sa naďalej vyplácať za vyššie uvedené obdobie v prípade, ak držiteľ ostane zaregistrovaný a podlieha kontrolným 
postupom štátu, v ktorom si počas tohto obdobia hľadá zamestnanie. Dávky sa môžu naďalej vyplácať len od dátumu 
uvedeného v bode 2.1 a za tie dni, počas ktorých existuje nárok na dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov 
štátu, uplatňovaných úradom, ktorý vydal tento dokument.

  INFORMÁCIE PRE DRŽITEĽA

Od inštitúcie, ktorá vystavila tento dokument, môžete poberať dávky v nezamestnanosti do dátumu uvedeného  
v kolónke 2 v prípade, že:

• odchádzate do iného štátu EÚ hľadať prácu.
• zaregistrujete sa ako uchádzač o zamestnanie a podrobíte sa ich kontrolným postupom.
• zaregistrujete sa do 7 dní (pozri kolónku 2) od dátumu kedy ste prestali byť k dispozícii službám zamestnanosti štátu,  

z ktorého ste odišli. Ak sa zaregistrujete po tomto dátume, Vaše dávky Vám budú vyplatené odo dňa Vašej registrácie.
• naďalej spĺňate podmienky členského štátu, z ktorého odchádzate.
• spĺňate podmienky členského štátu, v ktorom si hľadáte zamestnanie.
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Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti

1. OSOBNÉ ÚDAJE DRŽITEĽA

1.1 Osobné identifikačné číslo   Žena        Muž

1.2 Priezvisko

1.3 Meno(á)

1.4 Rodné priezvisko (**)

1.5 Dátum narodenia 1.6 Štátna príslušnosť

1.7 Miesto narodenia

Nariadenia EÚ 883/04 a 987/09 (*)
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3. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE DRŽITEĽA

3.1 Oznámenie o registrácii

Služby zamestnanosti v štáte, v ktorom si hľadáte zamestnanie, musia bezodkladne informovať úrad, ktorý vydal tento 
dokument, o dátume, kedy ste sa po prvýkrát zaregistrovali na jeho území, ako aj o Vašej adrese.

3.2 Mesačné zasielanie správ

Služby zamestnanosti v štáte, v ktorom si hľadáte zamestnanie

 3.2.1  sú povinné

 3.2.2  nie sú povinné     posielať každý mesiac správy úradu, ktorý vydal tento dokument.

3.3 Zmena okolností

Štát vydávajúci tento dokument môže vyplácanie dávok pozastaviť v prípade, že nastane ktorákoľvek z okolností 
uvedených nižšie. Služby zamestnanosti, pomocou ktorých si hľadáte zamestnanie, musia bezodkladne informovať  
štát vydávajúci potvrdenie v prípade, že sa na Vás vzťahuje jedna z uvedených možností, a uviesť príslušný dátum.  
Tieto okolnosti môžu nastať v prípade, že:

• začnete pracovať ako zamestnanec alebo SZČO
• máte príjem z inej činnosti ako z činností uvedených vyššie
• odmietnete pracovnú ponuku alebo žiadosť o pohovor od služieb zamestnanosti 
• odmietnete účasť na rekvalifikačnom programe
• ste práceneschopný
• nepodrobíte sa kontrolným postupom
• nie ste k dispozícii službám zamestnanosti 
• iné 
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4. INŠTITÚCIA VYPĹŇAJÚCA FORMULÁR

4.1 Názov

4.2 Ulica, č.

4.3 Mesto

4.4 PSČ 4.5 Kód krajiny

4.6 IČ inštitúcie

4.7 Fax

4.8 Telefón

4.9 E-mail

4.10 Dátum

4.11 Podpis

 PEČIATKA

 


