Příloha č. 2 Pravidla pro výplatu důchodu a úhrada za ubytování a stravu

Pravidla pro výplatu důchodu a úhrada za ubytování a stravu
•

Ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory v článku VIII.
Výše úhrady a způsob jejího placení je uvedeno, že je Osoba povinna zaplatit
úhradu za ubytování a stravu (dále jen úhrada).

•

Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zálohově,
a to do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.

•

Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku:
o prostřednictvím

hromadného

poukazu

České

správy

sociálního

zabezpečení Praha přímo na účet poskytovatele č. 19733191/0100,
o převodem na účet Poskytovatele č. 19733191/0100, VS: rodné číslo osoby –
úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele do 15. kalendářního dne
v měsíci,
o v hotovosti v pokladně Poskytovatele.
•

Po úhradě za ubytování a stravu v pobytové službě Domov pro seniory musí osobě
zůstat alespoň 15% jejího příjmu. Osoba, které je poskytována sociální služba a které
by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo z jejího příjmu alespoň 15%,
je povinna doložit poskytovateli této služby výši svého příjmu pro účel stanovení
snížené úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši
úhrady.

Platba prostřednictvím hromadného poukazu ČSSZ:
1) Pokud se rozhodnete, že chcete být zařazen(a) do hromadného poukazu České správy
sociálního zabezpečení Praha, sociální pracovnice s Vámi sepíše tiskopis Hlášení
o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb.
2) V tomto tiskopise stvrdíte svým podpisem, že souhlasíte, aby Váš důchod z úřadu
ČSSZ byl zasílán přímo na účet domova pro seniory Luxor Poděbrady, poskytovatel
soc. sl. č. účtu: 19733191/0100 (dále jen domov pro seniory).
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3) Tato změna výplaty Vašeho důchodu trvá zpravidla 2 měsíce. Po dobu 2 měsíců,
je potřeba nahlásit na České poště, aby Vám ještě tyto dva důchody zaslali do domova
pro seniory. Adresa: Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady.
4) Zpravidla po dvou měsících budete zahrnut(a) do hromadného poukazu a Váš důchod
bude připisován na účet domova pro seniory.
5) V domově pro seniory pracovnice pokladny z částky Vašeho důchodu odečte úhradu
a připraví zůstatky důchodu jednotlivých klientů, kteří jsou v hromadném poukaze
zařazeni.
6) Zůstatky důchodu vyplácí sociální pracovnice se svou kolegyní vždy 15. dne v měsíci.
7) Pokud připadne 15. den na sobotu, vyplácí se důchod již v pátek.
8) Pokud připadne 15. den na neděli, vyplácí se důchod v pondělí.

Platba převodem na účet:
1) Váš důchod přichází na Váš osobní účet.
2) Z osobního účtu můžete platit úhradu zadáním jednorázového příkazu. V případě
jednorázové platby je nutnost tuto platbu každý měsíc opakovaně provádět.
3) Z osobního účtu můžete platit úhradu také trvalým příkazem. Trvalý příkaz
se nastavuje na určitou částku, která se pravidelně z Vašeho osobního účtu strhává na
účet poskytovatele.
4) Úhradu posíláte na číslo účtu: 19733191/0100. Variabilní symbol: Vaše rodné číslo.
5) Tento bod je obdobný jako u výplaty v hotovosti.

Platba v hotovosti:
1) V den splatnosti Vašeho důchodu Vám paní poštovní doručovatelka přinese důchod.
2) V pokladně domova, která je ve 4. nadzemním podlaží za prosklenými dveřmi
si u paní pokladní zaplatíte úhradu.
3) Paní pokladní Vám vydá doklad o zaplacení úhrady.
4) Paní pokladní je v pokladně v pracovní dny obvykle od 07:00 do 14:00 hod.
5) Úhrada se platí do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. Pokud
máte splatnost důchodu po 15. dni v měsíci zaplatíte úhradu následující dny.

2

