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Prenosný dokument
Prenosné dokumenty nie sú novým nástrojom modernizovanej koordinácie, v minulosti sa používali podobné dokumenty, nazývané E-formuláre. Názorným príkladom bol E-
formulár E101. Prenosné dokumenty sú v podstate novým názvom pre dokumenty, ktoré budú občania používať, a ktoré nahradia niektoré staré dokumenty.

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia je založená hlavne na vzájomnej komunikácii a kontaktoch medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Niekedy sú však do tejto komunikácie zapojení aj občania, a to prostredníctvom prenosných dokumentov.

Prenosný dokument slúži na účely sociálneho zabezpečenia a nepotvrdzuje totožnosť držiteľa dokumentu. Inštitúcii sociálneho zabezpečenia sa predkladá spoločne s riadnymi
dokladmi o totožnosti.

Prenosný dokument nie je publikovateľný. Obsahuje dôverné informácie o držiteľovi a o jeho právach v oblasti sociálneho zabezpečenia a ukázať ho je možné len
zamestnancom inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Výnimku predstavuje len Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý sa môže predložiť zdravotníckemu personálu v
inom členskom štáte ako dôkaz, že jeho držiteľ je zdravotne poistený.

V prípade straty prenosného dokumentu je držiteľ povinný o tom bezodkladne informovať inštitúciu sociálneho zabezpečenia, ktorá ho vydala a riadiť sa jej poknymi. Tieto
pokyny sa samozrejme líšia v závislosti od členského štátu. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že občan nestráca svoje nároky potvrdené na stratenom dokumente.

Existuje niekoľko typov prenosných dokumentov. Niektoré slúžia ako informácia pre držiteľa, iné mu garantujú určité práva a iné umožňujú začatie určitých postupov.
Dokument sa vydáva výlučne len pre potreby držiteľa a môže byť predložený, resp. odovzdaný inštitúcii sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom
sa inštitúcia, ktorá ho vydala nachádza.

Prehľad prenosných dokumentov 
Prenosný dokument - A1 Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na

držiteľa
Prenosný dokument - S1 Registrácia na poskytnutie vecných dávok
Prenosný dokument - S2 Nárok na plánovanú liečbu
Prenosný dokument - S3 Lekárske ošetrenie pre bývalých cezhraničných pracovníkov v štáte bývalého výkonu

práce
Prenosný dokument -
DA1

Nárok na vecné dávky z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania

Prenosný dokument - U1 Obdobia, ktoré treba zohľadniť na priznanie dávok v nezamestnanosti
Prenosný dokument - U2 Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti
Prenosný dokument - U3 Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti
Prenosný dokument - P1 Súhrn rozhodnutí o dôchodku

 

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle
 

 

/sk/podrobnosti-cookies/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
/
/
/sk/
/sk/ministerstvo/
/sk/ministerstvo/europska-unia-a-medzinarodne-vztahy/
/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/koordinacia-systemov-sz/
/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/koordinacia-systemov-sz/uradne-dokumenty/
mailto:web@employment.gov.sk
/sk/informacie-web-sidle.html

	
	Vážime si vaše súkromie

	Prenosný dokument

