hfórmulário

ATRIBUIÇÃO DE BOLSA SÉNIOR
SÓCIO Nº

k A preencher pelo Sócio

Nome completo
NIF

Tel/tm

Email

Morada

-

Código postal
Situação laboral
1. Referente ao idoso
Nome completo
NIF

Idade

Estado civil

Grau de parentesco
Residência Sénior
Candidaturas anteriores
2. Referente ao agregado familiar
parentesco

data de nascimento

nome

(d/ m/ a)

situação laboral

3. Rendimentos
Rendimento total do agregado

IRS

Outros rendimentos:

4. Informações complementares

Declaro, por minha honra, serem verdadeiras as informações prestadas e a documentação apresentada.

D/M/A

O Sócio (assinatura)
v.s.f.f.

Sede/ Rua do Arsenal, Letra E, Apt. 2500, 1112-803 Lisboa
T/ 213 241 060

E/ geral@cofreprevidencia.pt

Atendimento e Tesouraria/ Rua dos Sapateiros, 58, Lisboa
www.cofre.org

k Documentação necessária
Comprovativo de integração e permanência num lar de terceira idade/ residência sénior, quando seja diferente das Residências
Sénior do Cofre, juntamente com fotocópia autenticada de licença de funcionamento do Lar de terceira idade/ residência sénior
onde o idoso se encontra integrado;
Declaração/Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que ateste a existência ou não de bens imóveis de todos
os elementos do agregado familiar do sócio requerente;
Informação/ declaração/ certidão retirada do Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira que ateste a existência ou não de bens
móveis sujeitos a registo de todos os elementos do agregado familiar;
Última declaração de IRS ou declaração negativa de rendimentos do agregado ou e todos os elementos que o compõem, quando
optem por tributação separada;
Última declaração de IRC sobre atividades detidas pelo ou por alguns membros do agregado;
Nota(s) demonstrativa(s) da liquidação do imposto;
Três últimos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar;
Comprovativo do Rendimento Social de Inserção do requerente, do idoso e do agregado familiar;
Declaração da Segurança Social onde constem as prestações que usufruem os elementos do agregado familiar e respetivos
valores;
Declaração do Instituto de Emprego e Formação Profissional que ateste quais os elementos do agregado familiar em situação de
desemprego;
Número de Identificação Bancária do requerente [NIB/ IBAN];
Declaração ou extrato/caderneta relativa aos rendimentos de capitais de todos os elementos do agregado familiar, emitida pela
Instituição Bancária;
Declaração comprovativa da regulação das responsabilidades parentais e pensão de alimentos (do progenitor ou do Fundo de
Garantia de Alimentos Devidos a Menores);
Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção);
Documentos comprovativos dos encargos com o Lar de terceira idade/ residência sénior onde o idoso se encontre integrado,
quando diferente das Residências Sénior do Cofre;
Declaração médica comprovativa de doença crónica, prolongada, de incapacidade permanente para o trabalho ou de deficiência;
Declaração/ faturas da farmácia relativa à despesa mensal efetuada, tendo obrigatoriamente que ser discriminada e de acordo
com a prescrição médica;
Faturas relativas à aquisição de fraldas para o idoso.

