Casa Județeană de Pensii Sălaj
Nesecret

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENŢILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

În conformitate cu prevederile art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de
urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la
terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
Având în vedere prevederile legale :
A. Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25
septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de
învățământ organizată potrivit legii.
!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține
de la plată.
B. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:
➢ să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii - până la data de 25
septembrie 2022 - o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor;
În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2022, pensia aferentă lunii
octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.
➢ să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2022 adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2022-2023, urmează o
formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;
!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2022 a adeverinței în original, pensia de
urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.
Succes în noul an scolar!
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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

