Casa Județeană de Pensii Sălaj

PRECIZĂRI
referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării pensiilor
pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018

✓ Având în vedere faptul că drepturile de pensie se achită, potrivit calendarului de
plată, în intervalul 01 - 15 ale lunii în curs;
✓ Ținând seama că deciziile de recalculare pentru persoanele care beneficiază de
prevederile Legii nr.221/2018 au fost emise după tipărirea mandatelor aferente lunii
aprilie a.c.;
Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință că, în luna aprilie 2019, pensiile celor
care au primit deciziile de recalculare se achită în cuantumul anterior recalculării, urmând
ca diferențele reprezentând drepturi restante, calculate de la data de 1.10.2018, să fie
achitate, la domiciliul beneficiarilor, în intervalul 11.04.2019 - 15.04.2019, prin
intermediul factorilor poștali.
În cazul persoanelor avizate la domiciliu, sumele reprezentând drepturile restante pot fi
ridicate de la ghișeele poștale de care aparțin până la data de 17 aprilie 2019.
Această modalitate de plată a diferențelor se aplică atât pensionarilor care primesc
drepturile prin C.N. Poșta Română S.A, cât și celor care primesc drepturile prin cont
bancar.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

