REQUERIMENTO
CONVERSÃO DO SUBSÍDIO MENSAL VITALÍCIO NA
PRESTAÇÃO SOCIAL PARA A INCLUSÃO
1. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
Nome completo

Data de nascimento

ano

mês

dia

N.º de Identificação de Segurança Social

N.º de Identificação Fiscal
Morada
Localidade
Código postal

-

Telemóvel / Telefone

Fax

E-mail

2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PAGADORA DO SUBSÍDIO MENSAL VITALÍCIO
Nome completo
da entidade
N.º de Identificação Fiscal
Morada
Localidade
Código postal

-

E-mail
3. ELEMENTOS RELATIVOS AO REQUERENTE (A preencher se o requerimento não for apresentado pelo beneficiário)
3.1 Identificação
Nome completo

Data de nascimento

ano

mês

dia

N.º de Identificação de Segurança Social

N.º de Identificação Fiscal
Morada
Localidade
Código postal

-

Telemóvel / Telefone

Fax

E-mail

3.2 Outros elementos
Assinale com X a situação do requerente, relativamente ao beneficiário
Representante legal

Pessoa que preste ou se disponha a prestar assistência ao beneficiário

Procurador

Os dados constantes deste documento são registados no Sistema de Informação da Segurança Social.
As falsas declarações e omissões são punidas nos termos da lei.
Mod. PSI 28 - DGSS
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versão www.seg-social.pt

4. MODO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO
Para efeitos de pagamento desta prestação, deve indicar o Número Internacional de Conta Bancária (IBAN).

Indique quem recebe a prestação:

Requerente

Beneficiário

Procurador

Caso tenha assinalado procurador, e não tenha sido identificado no quadro 3, indique:
Nome completo

N.º de Identificação de Segurança Social
5. CONSENTIMENTO PARA COMUNICAÇÕES ATRAVÉS DA SEGURANÇA SOCIAL DIRETA
Autoriza receber, através da Segurança Social Direta, todas as comunicações para os fins relacionados com a Prestação Social para a Inclusão?
Sim

Não

Se respondeu Sim, deverá aderir à Segurança Social Direta, através do Portal www.seg-social.pt, caso
ainda não esteja inscrito e indicar o seu e-mail que consta no quadro 1 ou 3.

6. AUTORIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO / REQUERENTE

Declaro que a informação que prestei é verdadeira e completa.
Comprometo-me a entregar os documentos de prova necessários à atribuição e/ou manutenção da prestação.

ano

mês

dia

Assinatura do beneficiário ou do requerente conforme documento de identificação válido

7. DOCUMENTOS A APRESENTAR

Documentos relativos ao beneficiário
• Declaração, Mod. PSI 19-DGSS, no caso de o beneficiário não ter conhecimento dos elementos relativos à entidade pagadora do subsídio
assinalada no Quadro 2.

Documentos relativos ao beneficiário/requerente
• Documento de identificação válido, designadamente, Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Boletim de Nascimento, Passaporte.
• Documento de Identificação Fiscal.
• Documento da instituição bancária comprovativo do IBAN, no caso de ter indicado no requerimento que o pagamento deve ser efetuado
por transferência.
• Formulário de Identificação, Mod. RV 1017-DGSS, no caso de ainda não possuir Número de Identificação de Segurança Social.

Documentos relativos ao requerente
• Documento comprovativo de que o requerente é representante legal do beneficiário, se for o caso, ou
• Documento comprovativo de que a pessoa que presta ou se disponha a prestar assistência ao beneficiário, quando este seja incapaz e
tenha sido intreposto processo judicial com vista a ser o seu representante legal.
Documentos relativos ao procurador / recebedor
• Procuração com poderes especiais com a assinatura reconhecida para requerer e/ou receber a Prestação Social para a Inclusão.
• Documento comprovativo de residência em Portugal.
Nota: Deve ter em atenção que os serviços da Segurança Social podem solicitar a apresentação de outros documentos.
8. LOCAL DE ENTREGA
O requerimento e a respetiva documentação devem ser entregues nos serviços de Segurança Social.
VALIDAÇÃO DA ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO / REQUERENTE (a preencher pelos Serviços da Segurança Social)
Confirmo que a assinatura da pessoa identificada no

quadro 3 está em conformidade com o seguinte

quadro 1

documento de identificação:
Cartão de Cidadão

Bilhete de Identidade

Número

Validade

Mod. PSI 28 - DGSS

Outro

Passaporte
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ano

mês

dia

versão www.seg-social.pt

Assinatura e carimbo da Segurança Social

