INSTRUCIÓNS
PARA CUBRIR O MODELO DPS-34201
SOLICITUDE DE AXUDA A ENFERMOS

DPS-34201 INTRUCCIÓNS (07/20)

PSIQUIÁTRICOS CRÓNICOS

1

INSTRUCIÓNS
PARA A SOLICITUDE DE AXUDAS A ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS CRÓNICOS (DPS – 34201)

Este resumo serviralle para cubrir a solicitude; non obstante, lembre que todo o contido destas prestacións ven explicado na
resolución da convocatoria.
OBSERVACIÓNS DE INTERESE
* Non escriba nos espazos sombreados con trama.

1. DATOS DO TITULAR SOLICITANTE
- Cubra Consigne todos os datos solicitados, referidos ao titular do documento de afiliación.

2. DATOS DO BENEFICIARIO DA PRESTACIÓN
−

Se o beneficiario da prestación é o propio titular, consigne: “O titular”.

−

Se non é o titular, consigne os seus datos, indicando expresamente o número de orde no que aparece no documento de
afiliación.

3. DOCUMENTACIÓN


Muface facilitará o formulario para proporcionar o informe actualizado do facultativo independente do centro de
ingreso obxecto da solicitude.



Certificación do órgano competente da Comunidade Autónoma que acredite a non percepción de axuda ou servizo polo
mesmo concepto, ou se é o caso, expresión da axuda ou servizo concedido.



Certificación da Comisión de Acción Social ou documento administrativo similar ou declaración responsable.



MUFACE facilitará o formulario para proporcionar a declaración responsable de non ter dereito a asistencia sanitaria
para esta continxencia.



Todos os datos achegados referiranse ao beneficiario da prestación.

4. DATOS PARA O PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA
- É imprescindible consignar os códigos numéricos da entidade bancaria e sucursal, díxitos de control (DC) e conta corriente
ou cartilla de aforros.
5. DATA DE EFECTOS ECONÓMICOS DA PRESTACIÓN
- Consigne a data inicial dos servizos recibidos ou que pensa recibir.
6. DATOS PARA A NOTIFICACIÓN
- Se o desexa, pode indicar o medio ou medios preferentes polos que solicita que se lle realice a notificación, así como un
domicilio alternativo para os efectos de notificacións.
OBSERVACIÓNS DE INTERESE PARA O COBRAMENTO DA AXUDA
O pagamento inicial e os sucesivos poderán solicitarse mensualmente ou acumulando o de varios meses, de acordo co disposto na
convocatoria e previa presentación das facturas que xustifiquen os servizos prestados.
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