Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
Nesecret

În atenţia persoanelor care doresc să solicite transmiterea în contul online deschis în Portalul CNPP sau pe e-mail, a documentului
de informare cu privire la sumele plătite prin intermediul caselor
teritoriale de pensii în cont curent sau în cont de card

Realizarea acestei modalităţi de transmitere impune actualizarea sistemului
informatic al CNPP astfel încât să se asigure atât siguranţa dumneavoastră online,
cât și respectarea cerinţelor legale.
Persoanele care doresc transmiterea online a documentului de informare trebuie să
deţină un cont în Portalul CNPP.
În cazul persoanelor care deţin cont:
•

procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă, se completează, se
semnează și se transmite prin Portal, accesând secţiunea "Depunere cereri și
documente" din cadrul domeniului "Comunicare cu publicul".

Pentru transmiterea documentului de informare prin funcţionalitatea ce va fi introdusă
în PORTAL, cererea va fi adaugată în PORTAL numai prin contul dvs. personal.
În cazul persoanelor care nu au cont în Portalul CNPP:
•

primul pas necesar a fi efectuat este de a obţine un cont online în Portalul CNPP,
urmând pașii prevăzuţi de "Procedura de obţinere cont on-line" afișată pe site-ul
CNPP, în fereastra "De ce să îmi fac cont?".

În situaţia în care se optează pentru transmiterea pe e-mail a documentului de
informare, acest lucru se va putea realiza prin accesarea unui link de către solicitant.
Acest link îl veţi primi pe adresa de e-mail comunicată de dvs. la deschiderea contului
în Portalul CNPP.
Pe Portalul CNPP se va crea o secţiune unde instituţiile/societăţile/autorităţile
publice pot verifica autenticitatea documentului de informare.
Până la finalizarea unor activităţi legate de acest serviciu online oferit de CNPP,
recomandăm tuturor persoanelor interesate să-și deschidă contul în Portalul CNPP.
Modelul de cerere care trebuie completat pentru transmiterea în contul on-line sau
pe e-mail a documentului de informare este atașat acestui material.
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