
Ajutorul de deces a crescut cu 10%
Valoarea ajutorului financiar pe care statul il acorda in cazul decesului unui pensionar sau al unui
asigurat din sistemul asigurarilor sociale este, in 2011, mai mare cu 10% comparativ cu anul trecut.
Astfel, cuantumul ajutorului de deces acordat prin Casa Judeteana de Pensii Sibiu persoanelor indreptatite
este in acest an de 2.022 lei pentru titulari si de 1.011 lei pentru un membru de familie. in anul 2010,
valoarea acestui ajutor a fost de 1.836 lei pentru titulari si de 918 lei pentru un membru de familie. 
  
  Aflam de la directorul institutiei, Elena Cernea, ca in anul 2010, Casa Judeteana de Pensii Sibiu, a
efectuat plati, ca urmare a decesului, pentru 3.499 de persoane (3.489 pensionari si 10 asigurati), in
valoare totala de 7.001.356 lei. 
  
  in cazul societatilor comerciale si institutiilor, plata pentru decesul angajatului este suportata de catre
angajatori si apoi dedusa de catre acestia din fondul de contributie, asigurari sociale. in anul 2010 s-au
platit pentru decesul angajatilor de catre angajatori suma de 307.675 lei, pentru 198 de persoane. 
  
  Conditii de acordare a ajutorului de deces 
  
  in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, de ajutorul de deces beneficiaza o singura persoana
care poate fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul sau persoana care
dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 
  
  Ajutoarele de deces pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani,
calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa-l primeasca. Cuantumul acestuia se achita la nivelul
cuvenit, la data decesului inscrisa pe certificatul de deces. 
  
  Solicitantul trebuie sa depuna la Casa Judeteana de Pensii Sibiu un dosar cuprinzand urmatoarele acte:
cupoane de pensie ale decedatului (toate categoriile de pensie de care a beneficiat); certificatul de deces,
in original si copie; actul de identitate al solicitantului, in original si copie; certificatul de nastere al
solicitantului, in original si copie; actul doveditor (factura), din care sa reiasa ca solicitantul a suportat
cheltuielile privind decesul asiguratului, precum si o cerere tip, care se gasesete la sediul Casei Judetene
de Pensii Sibiu. 
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