結 婚 津 貼 申 請 表
REQUERIMENTO DE SUBSÍDIO DE CASAMENTO
由 申 請 人 填 寫

A PREENCHER PELO REQUERENTE

姓名
Nome completo

澳門居民身份證編號
BIRM N.o

存入銀行帳戶資料：
Conta bancária para creditar o subsídio:

銀行

個人澳門幣銀行帳號

Conta bancária individual em patacas n.o (須附同帳號影印本 Deve anexar fotocópia da conta bancária)

Banco

本人結婚日期為
Data do casamento:

日/
dia

月/
mês

06/2018

按最近期已成功收取社會保障基金給付之________________________________________________銀行帳戶記錄；
Conta bancária em que recentemente foi creditada com sucesso a prestação do FSS (銀行名稱 Nome de Banco)
或 ou

年。
ano

本人已在澳門特別行政區政府民事登記局辦理結婚登記，現同意社會保障基金向該局索取本人婚姻登記資料以申請結
婚津貼。
Eu efectuei junto da Conservatória do Registo Civil da RAEM, o registo de casamento. Concordo que o Fundo de Segurança
Social pode solicitar junto da referida entidade as informações do meu registo de casamento para fins de requerimento de
subsídio de casamento.
本人同意以流動短訊(SMS)接收是次申請的訊息及審批結果*。
Concordo em receber a mensagem através de telemóvel sobre a notificação relativa ao presente pedido e decisão.
A notificação será efectuada através de mensagem de telemóvel e ofício se o requerimento for indeferido.
由 社 會 保 障 基 金 填 寫

RESERVADO AO FSS

申請人簽名（須與身份證一致）
Assinatura do requerente (conforme o BIR)
澳門

Macau

日
dia

月
mês

年
ano

需遞交文件 Documentos necessários:
1.出示澳門居民身份證正本
Exibir o original do bilhete de identidade de residente de Macau do requerente；
2.結婚證明書正背面影印本(須出示正本)/或書面同意本基金向澳門特別行區政府民事登記局索取有關證明
Fotocópia da frente e do verso da certidão do registo de casamento (é necessário apresentar o original), ou a concordância escrita
em que consta que o FSS pode pedir a respectiva certidão junto da Conservatória do Registo Civil do Governo da RAEM;
注意 Atenção：
如地址、聯絡電話或接收流動短訊(SMS)電話有更新，請填寫“個人資料更改表”。

Quando houver qualquer mudança de enderço, n.o de telefone e n.o de telemóvel para receber mensagem, é favor preencher o “Boletim de
Alteração de Dados Pessoais”.

遞交申請期限 Prazo para apresentação do requerimento:
結婚日起計 60 日內。 Dentro de 60 dias contados a partir da data do casamento.

結 婚 津 貼 申 請 表 收 條 RECIBO DO REQUERIMENTO DE SUBSÍDIO DE CASAMENTO

社會保障基金 格式 FSS/DP/SUB-19

*倘申請不獲批准，則同時以短訊及公函通知。

