Dragă pensionarule,
Sunt poștasul care bate la ușa ta cu vești, pachete sau ziare. De ceva vreme, lună de
lună, iți distribui și talonul mov pentru drepturile de pensie pe care le primești în cont. Vreau
să știi că și eu pot sa iți aduc pensia acasă, mai ales acum când toți trebuie să ne protejăm cât
de mult posibil.
Poți evita :
✓ cozile de la bancomatele băncilor
✓ folosirea suprafețelor comune (mânerele ușilor, butoanele bancomatelor)
✓ deplasarea în afara locuinței
✓ aglomerația de pe stradă
toate acestea fiind riscuri în plus pentru tine în această perioadă de pandemie.
Achitarea pensiei la domiciliu nu presupune niciun comision pentru tine, dar pentru
mine reprezintă o asigurare în plus a locului meu de muncă, iar noi poștașii am rămas mereu
în linia întâi.

Poșta Română achită pensiile începând cu data de 1 a fiecărei luni.
Dacă am fost suficient de convingător, pe verso vei găsi un model de cerere.
Ai două opțiuni: să completezi cererea și să o duci personal la sediul Casei de Pensii
Iași sau să o trimiți prin poșta la adresa Casa Nationala de Pensii Iași - Str. Anastasie Panu,
nr. 17-19, Bloc Ghica-Voda 2A-2B, Iași.

Cu grijă pentru tine,
Poștașul tău

Stați acasă! Noi venim la ușa voastră!

Stimate pensionar,
Sunt poștașul care bate la ușa dumneavoastră cu vești, pachete sau ziare. De ceva
vreme, lună de lună, vă distribui și talonul mov pentru drepturile de pensie pe care le primiți
în cont. Vreau sa stiți că și eu pot să vă aduc pensia acasă, mai ales acum când toți trebuie să
ne protejăm cât de mult posibil.
Puteți evita :
✓ cozile de la bancomatele băncilor
✓ folosirea suprafețelor comune (mânerele ușilor, butoanele bancomatelor)
✓ deplasarea în afara locuinței
✓ aglomerația de pe stradă
toate acestea fiind riscuri în plus pentru dumneavoastră în această perioadă de pandemie.
Achitarea pensiei la domiciliu nu presupune niciun comision pentru dumneavoastră, dar
pentru mine reprezintă o asigurare în plus a locului meu de muncă, iar noi poștașii am
rămas mereu în linia întâi.

Poșta Română achită pensiile începând cu data de 1 a fiecărei luni.
Dacă am fost suficient de convingător, pe verso veți găsi un model de cerere.
Aveți două opțiuni: să completați cererea și să o prezentați personal la sediul Casei de
Pensii Iași sau să o trimiteți prin poștă la adresa Casa Nationala de Pensii Iași - Str. Anastasie
Panu, nr. 17-19, Bloc Ghica-Voda 2A-2B, Iași.

Cu grijă întotdeauna,
Poștașul dumneavoastră

Stați acasă! Noi venim la ușa voastră!

CERERE
de sistare a plății drepturilor de pensie/indemnizație în cont

Către,
Casa Județeană de Pensii Iași
Subsemnatul(a) ______________________________ având codul numeric personal
(CNP)

domiciliat(ă) în str.______________________

nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap.____, loc. ______________________, jud._______,
tel.______________, email__________________, cu BI/CI seria _____ nr. ___________,
eliberat(ă) de__________________, la data de ____________,
pensionar(ă) cu dosarul de pensie nr._____________________,
vă rog să-mi aprobați virarea drepturilor lunare de pensie prin intermediul Companiei
Naționale „Poșta Română” S.A.
Menționez că până la această dată drepturile de pensie se virau în contul
personal deschis la ______________________________
Alăturat anexez:
• copia cuponului de pensie;
• copia actului de identitate.

Data,
______________

Semnătura,
___________________

