
Proste
płatności
z ZUS

Nowe zasady
opłacania składek –
korzyści dla płatnika
Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy
ułatwią Ci opłacanie składek. Zamiast kilku
wpłat na różne rachunki bankowewystarczy
jeden zwykły przelew.

Tylko jeden rachunek składkowy

Od 1 stycznia 2018 r. opłacisz jednym
przelewem, na jeden rachunek składkowy,
wszystkie składki na:
t ubezpieczenia społeczne (emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe),

t ubezpieczenie zdrowotne,
t fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych).

Nowy numer rachunku
dostaniesz z ZUS

Na razie nie musisz nic robić. Informację
o numerze swojego rachunku składkowego
otrzymasz od nas pocztą. List dotrze do
Ciebie, jeżeli mamy Twój aktualny adres. Jeśli
Twoje dane są niepoprawne, skoryguj je jak
najszybciej.

Ważne

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz
od nas informacji o numerze rachunku
składkowego, koniecznie skontaktuj się
z nami. Numer rachunku otrzymasz wkażdej
naszej placówce oraz wCentrumObsługi
Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).
Jeżeli nie będziesz znać numeru swojego
rachunku składkowego,w2018 r. nie opłacisz
składek.Dotychczasowe rachunki
dowpłat będą zamknięte.

Jeśli masz profil na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS, to po zmianie znajdziesz
tam swój numer rachunku składkowego
(w zakładce „Płatnik”).

Szybciej i taniej dla Ciebie

Aby opłacić składki, w 2018 r. będziesz
wypełniać tylko jeden zwykły przelew. Jeden
przelew zamiast trzech albo czterech, to dla
Ciebie niższe koszty.

Bezbłędnie

Wprzelewie nie będziesz podawać
dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru
REGONczy PESEL. Unikniesz więc błędów,
jakie możesz popełnić obecnie. Uniemożliwiały



nam one identyfikację wpłaty i zapisanie jej
na koncie płatnika składek.

Natychmiastowe rozliczenie

Dzięki temu, że będziesz mieć swój numer
rachunku składkowego,wpłaty od razu
zaksięgujemy na Twoim koncie płatnika. Będą
one automatycznie powiązane z Twoim kontem
wZUS.

Mniej odsetek

Jeśli masz zadłużenie na koncie w ZUS,
będziemy rozliczali Twoje wpłaty składek
na najstarsze zaległości. Dzięki temu nie będą
narastały odsetki za zwłokę.

Ważne

Nie będziesz mógł jednak opłacić tylko bieżących
składek, bez uregulowania zaległości, np. aby
korzystać ze świadczeń chorobowych czy
zdrowotnych. Twoja wpłata najpierw pokryje
zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące
składki.

Jeśli masz długi składkowe, skorzystaj
z układu ratalnego. Gdy go z nami podpiszesz,
Twoją wpłatę rozliczymy chronologicznie
zgodnie z terminemwymagalności raty

i bieżących składek. Dzięki układowi ratalnemu
możesz spłacać dług i jednocześnie mieć
ubezpieczenia, czyli prawo do świadczeń.
W zawarciu układu pomogą Ci nasi doradcy,
którzy są we wszystkich naszych
placówkach.

Ważne

r Zanimwpłacisz składki po 1 stycznia 2018 r.,
upewnij się, żewpisałeś poprawny numer
swojego rachunku składkowego.

r Zachowaj list od nas z numerem swojego
rachunku składkowego. Bank nie podpowie Ci
tego numeru. Informację o nimwysyłamy
tylko doCiebie.

r Sprawdź, czy Twój numer rachunku
składkowego tak wygląda.Dzięki temu
upewnisz się, czy informacja, którą dostałeś
pocztą, jest autentyczna i na pewno pochodzi
z ZUS.

Struktura numeru
rachunku składkowego

Proporcjonalny podział

Tomy podzielimy Twoją wpłatę na poszczególne
ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to
na podstawie składek za ostatni miesiąc, które
wpisałeś do deklaracji rozliczeniowej albo
któremywpisaliśmy, jeśli jesteś zwolniony
z jej przekazywania.
Twoją wpłatę rozdzielimy proporcjonalnie
na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.
Nie będziemymogli przekazać składki
na wybrane przez Ciebie ubezpieczenie,
np. zdrowotne.

Przykład podziału Twojej wpłaty

ubezpieczenie
zdrowotne
297,28 zł

FP i FGŚP
62,67 zł

ubezpieczenia
społeczne
812,61 zł Wpłata

w kwocie 1172,56 zł
z 10.01.2018 r.
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