PROTECÇÃO NA DOENÇA PROFISSIONAL
REQUERIMENTO
Subsídio por Situação de Elevada Incapacidade Permanente

Subsídio para Frequência de Cursos de Formação Profissional

Prestação Suplementar à Pensão por Assistência de Terceira Pessoa

Subsídio para Readaptação de Habitação

ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES

1.

Identificação do beneficiário

Nº de Identificação da Segurança Social

Data de Nascimento

Ano

Mês

Dia

Nome completo

2.

Subsídio para frequência de cursos de formação profissional

Nome dos cursos frequentados

3.

Custo (€)

Prestação suplementar à pensão por assistência de terceira pessoa

O beneficiário tem autonomia para realizar actos indispensáveis à satisfação das suas necessidades básicas?

Sim

Não

A assistência é prestada por período igual ou superior a 6 horas diárias?

Sim

Não

Nome da(s) pessoa(s) que presta(m) assistência

Data de início da prestação de assistência
Recebe ou requereu prestação com o mesmo objectivo?

Sim

Ano

Mês

Dia

Não

Se assinalou Sim, indique o nome da insituição

4.

Subsídio para readaptação da habitação

Tipo de obra realizada

5.

Valor da despesa (€)

Modo de pagamento

A prestação pode ser paga por depósito em conta bancária, para o que deve indicar o Número de Identificação Bancária (NIB):
Na falta deste elemento ou indicação incorrecta do NIB, será utilizado outro meio de pagamento.

6.

Certificação do beneficiário

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
Tomei conhecimento de que devo comunicar, ao Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais, qualquer alteração
da informação prestada, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua verificação.
(Assinatura do beneficiário ou de outrem a seu rogo conforme documento de identificação civil válido)
(continua no verso)
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Informações/documentos a apresentar
Documento comprovativo do NIB, passado pela Instituição Bancária, no caso de pretender o pagamento por depósito em conta
bancária.
Subsídio por situação de elevada incapacidade permanente (Preencher quadros 1, 5 e 6)
Subsídio para frequência de cursos de formação profissional (Preencher quadros 1, 2, 5 e 6)
Documento comprovativo de frequência do(s) curso(s) de formação profissional e respectivo custo.
Prestação suplementar à pensão por assistência de terceira pessoa (Preencher quadros 1, 3, 5 e 6)
 Documento de identificação válido da(s) pessoa(s) que presta(m) assistência
 Documento comprovativo da remuneração paga, se já dispõe de assistência de terceira pessoa
 Mod. GDP 13-DGSS, com parecer clínico, devidamente fundamentado e instruido, relativo à situação de dependência do
beneficiário.
Subsídio para readaptação de habitação (Preencher quadros 1, 4, 5 e 6)
Orçamento de obras a realizar na habitação ou documentos comprovativos das despesas efectuadas com as obras na habitação.

OS DADOS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO SERÃO OBJECTO DE REGISTO INFORMÁTICO NA BASE DE DADOS DA SEGURANÇA SOCIAL.
PODERÁ CONSULTAR PESSOALMENTE A INFORMAÇÃO QUE LHE DIZ RESPEITO, BEM COMO SOLICITAR A SUA CORRECÇÃO.
AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI
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