DKW
WNIOSEK
O WYPàATĉ ZA GRANICĉ ĝWIADCZENIA W WYSOKOĝCI
DODATKU KOMBATANCKIEGO/ DODATKU KOMBATANCKIEGO/
DODATKU KOMPENSACYJNEGO/ RYCZAàTU ENERGETYCZNEGO/
ĝWIADCZENIA PRZYZNANEGO W DRODZE WYJĄTKU
APPLICATION
FOR PAYMENT ABROAD OF THE BENEFIT IN THE AMOUNT OF
VETERANS’ ALLOWANCE / VETERANS’ ALLOWANCE /
COMPENSATORY ALLOWANCE / ENERGY LUMP-SUM CHARGE /
BENEFIT GRANTED BY WAY OF EXCEPTION
Instrukcja wypeániania / Completion instructions
Wypeánij ten wniosek, jeĞli masz przyznane i chcesz, abyĞmy wypáacili Ci do miejsca zamieszkania za granicĊ Ğwiadczenie
w wysokoĞci dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczaát energetyczny/ Ğwiadczenie
przyznane w drodze wyjątku. / Fill out this application if you have been granted beneÞt in the amount of veterans’ allowance
/ veteran’s allowance / compensatory allowance / energy lump-sum charge / beneÞt granted by way of exception and you
want that we pay it to place of your residence abroad.
1. Wypeánij WIELKIMI LITERAMI / Complete in block letters
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X / Box is selected by X
3. Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem) / Fill in with black or blue ballpoint (not a pencil)
Dane wnioskodawcy / Personal details of the applicant
PESEL / PESEL number
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü / Type, series
and number of the identity document

JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer paszportu lub innego dokumentu /
If you do not have your PESEL number, enter the series and number of passport or
other document

ImiĊ / First name
Nazwisko / Surname
Data urodzenia / Date of birth
dd
dd

/
/

mm
mm

/
/

rrrr
yyyy

Páeü / sex
(K – kobieta/ M – mĊĪczyzna) /
(K – woman / M – man)

Poprzednio uĪywane nazwiska /
Previous names
ImiĊ ojca / Father’s name
ImiĊ matki / Mother’s name
Numer telefonu / Phone number
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie / Enter your phone number
– this will help us to contact you concerning your case

Nr Ğwiadczenia w ZUS / ZUS beneÞt number
np. emerytury, renty, Ğwiadczenia w wysokoĞci dodatku kombatanckiego / eg. old-age
pension, invalidity pension, beneÞt in the amount of veterans’ allowance

Oddziaá ZUS, który przyznaá Ci Ğwiadczenie /
The ZUS branch which granted you the beneÞt
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Aktualny adres zamieszkania / Current residence address
Ulica / Street
Numer domu / House number

Numer lokalu / Apartment

Kod pocztowy / Post code

MiejscowoĞü / number Town

Gmina/ dzielnica / District
Nazwa paĔstwa / Name of State

Adres do korespondencji / Contact address
Ulica / Street
Numer domu / House number

Numer lokalu / Apartment

Kod pocztowy / Post code

MiejscowoĞü / number Town

Gmina/ dzielnica / District
Nazwa paĔstwa / Name of State

Wniosek osoby zainteresowanej o wypáatĊ / Application of the person concerned for payment
WnoszĊ o: / I apply for:
wypáatĊ za granicĊ przyznanego mi dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczaátu energetycznego
wraz z emeryturą/ rentą / payment abroad the veterans’ allowance, compensatory allowance energy, lump-sum charge
along with my old-age pension/invalidity pension
wypáatĊ za granicĊ przyznanego mi Ğwiadczenia w wysokoĞci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym
i ryczaátem energetycznym / payment abroad the beneÞt in the amount of veterans’ allowance, together with the
compensatory allowance, the compensatory allowance and energy lump-sum charge
wypáatĊ za granicĊ emerytury/ renty przyznanej w drodze wyjątku wraz z dodatkami, dodatkiem kombatanckim, dodatkiem
kompensacyjnym oraz ryczaátem energetycznym / payment abroad the old-age pension/invalidity pension granted by way
of exception, together with additives, the veteran’s allowance, the compensatory allowance and the energy lump-sum
charge

Wypáata za granicą / The payment abroad
ĝwiadczenie proszĊ przekazywaü: / Transfer the beneÞt:
1.

na rachunek bankowy (oprócz USA) / on the bank account (excluding the US)
ImiĊ i nazwisko wáaĞciciela rachunku /
Name of the account holder
MiĊdzynarodowy numer
rachunku bankowego /
International bank account number

Podaj peány numer rachunku w standardzie IBAN, jeĪeli jest on stosowany przez dane
paĔstwo / Give the full account number in IBAN standard, if it is used by the State

Nazwa i adres banku /
Name and address of the bank

MiĊdzynarodowy identyÞkator banku
w formacie BIC/SWIFT / International Bank
identiÞer in the BIC/SWIFT format
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2.

do USA na rachunek bankowy / to the US bank account

Numer rachunku / Account number
Peána nazwa i adres banku
macierzystego w USA /
Full name and address of the parent bank
in the US
Dane o rachunku bankowym powinny byü wáaĞciwe dla formatu ACH „Direct Deposit’’.
NaleĪy ustaliü to z bankiem amerykaĔskim, w którym masz otwarty rachunek. / Data of
the bank account should be appropriate for the ACH format „Direct Deposit”. This should
be determined with the American Bank, in which the account is hold.

Kod identyÞkacyjny banku macierzystego
w USA / IdentiÞer code of the parent bank in
the US
ImiĊ i nazwisko wáaĞciciela rachunku /
Name of the account holder
Rodzaj rachunku / Account type

BIEĩĄCY / CHECKING

OSZCZĉDNOĝCIOWY / SAVINGS

Nazwa i adres banku poĞredniczącego /
Name and address of an intermediary bank
WskaĪ bank poĞredniczący (bank korespondent) dla banku macierzystego, w którym
posiadasz rachunek bankowy – o ile informacja ta jest niezbĊdna przy przekazaniu
Ğwiadczenia lub moĪesz dostarczyü do ZUS instrukcjĊ otrzymaną z banku macierzystego
dotyczącą przekazania ĞwiadczeĔ z zagranicy. / It is necessary to indicate the intermediary
bank (a correspondent bank) for the parent bank in which you have the bank account – in
so far as this information is necessary for the transfer of beneÞt. It is possible to give the
Social Insurance Institution an instruction obtained from the parent bank for the transfer of
beneÞts from abroad.

Sposób odbioru odpowiedzi / The method of receiving the answer
w placówce ZUS (osobiĞcie lub przez osobĊ
upowaĪnioną) / In the ZUS unit (in person or by an
authorized person)

pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku /
by mail to the address for correspondence indicated in the
application

na moim koncie na Platformie Usáug
Elektronicznych (PUE ZUS) / on my account on the
Platform for Electronic Services (PUE ZUS)

pocztą na adres zamieszkania wskazany we wniosku / by
mail to the residence address indicated in the application

ĝwiadomy odpowiedzialnoĞci karnej za skáadanie nieprawdziwych zeznaĔ, oĞwiadczam, Īe dane zawarte we
wniosku, podaáem zgodnie z prawdą, co potwierdzam záoĪonym podpisem. / Conscious of criminal liability
for making false testimony, I certify that the data contained in the application, I gave in accordance with the
truth, which I conÞrm with a signature.
Data /
Date
dd
dd

/
/

mm
mm

/
/

rrrr
yyyy

Czytelny podpis / Legible signature

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 3078/18
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INFORMACJA
do wniosku o wypáatĊ za granicĊ Ğwiadczenia
w wysokoĞci dodatku kombatanckiego/
dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/
ryczaátu energetycznego/
Ğwiadczenia przyznanego w drodze wyjątku

INFORMATION
to the application for payment abroad of the bene"t in the amount
of the veterans’ allowance / veterans’ allowance / compensatory
allowance / energy lump-sum charge /
bene"t granted by way of exception
Co zaáatwisz tym wnioskiem / What you can achieve with this application
1. JeĞli jesteĞ kombatantem albo osobą represjonowaną i záoĪysz ten wniosek, ZUS wypáaci Ci za granicĊ,
do miejsca zamieszkania, Twoją:
" emeryturĊ, rentĊ albo Ğwiadczenie w drodze wyjątku wraz z dodatkiem kombatanckim, dodatkiem
kompensacyjnym i ryczaátem energetycznym albo
" Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczaátem
energetycznym.
If you are a veteran or a repressed person and you submit this application, the ZUS will pay you abroad, to
your place of residence, your:
" old-age pension, invalidity pension or bene!t granted by the way of exception together with the veteran’s
allowance, compensatory allowance, and energy lump-sum charge or
" bene!t in the amount of veterans’ allowance together with the compensatory allowance and energy
lump-sum charge.
2. Twoje Ğwiadczenia wypáacimy Ci za granicĊ, jeĞli mieszkasz za granicą na staáe.
We will pay your bene!ts abroad, if you live abroad permanently.
3. Wniosek o wypáatĊ za granicĊ ĞwiadczeĔ zgáoĞ nie póĨniej niĪ dwanaĞcie dni roboczych przed terminem
páatnoĞci Ğwiadczenia. Wpáyw wniosku po tym terminie moĪe spowodowaü brak moĪliwoĞci wypáacenia
ĞwiadczeĔ w najbliĪszym terminie páatnoĞci.
Please submit your application for payment of bene!ts abroad not later than twelve working days before the
date of bene!t payment. Receipt of the application after this date may result in the inability to pay the bene!ts
in the next payment date.

Gdzie záoĪyü wniosek / Where to submit an application
4. Wniosek o wypáatĊ za granicĊ ĞwiadczeĔ záóĪ w tej placówce ZUS, która przyznaáa Ci Ğwiadczenie.
The application for payment of bene!ts abroad should be submitted in the ZUS unit, which granted you the bene!t.
Uwaga! / Note!
Wniosek moĪesz záoĪyü równieĪ w dowolnej placówce ZUS. Twój wniosek zostanie wówczas przekazany
do wáaĞciwego oddziaáu ZUS, który wyda decyzjĊ w Twojej sprawie. / You can also submit the application
at any ZUS unit. Your application will then be forwarded to the relevant branch of the ZUS, which will issue
a decision in your case.
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Kto rozpatruje wniosek / Who considers the application
5. Wniosek o wypáatĊ ĞwiadczeĔ za granicĊ rozpatruje Wydziaá Realizacji Umów MiĊdzynarodowych
w wyznaczonym Oddziale ZUS.
The Division for Implementation of International Agreements within the designated ZUS branch considers
the application for payment of bene!ts abroad.

Forma wypáaty Ğwiadczenia za granicĊ / Form of payment of bene"ts abroad
6. JeĞli mieszkasz za granicą w paĔstwie UE/ EFTA albo w paĔstwie, z którym Polska zawaráa umowĊ
o zabezpieczeniu spoáecznym, Twoje Ğwiadczenia wypáacimy Ci na Twój zagraniczny rachunek bankowy
w tym paĔstwie.
If you live abroad in an EU/EFTA state or in a state with which Poland signed an agreement on social security,
your bene!ts will by payed to your foreign bank account in that country.
7. JeĞli mieszkasz w paĔstwie, z którym Polska nie zawaráa umowy o zabezpieczeniu spoáecznym, ZUS moĪe
nie mieü moĪliwoĞci przekazania ĞwiadczeĔ na rachunek bankowy w tym paĔstwie. W takiej sytuacji moĪemy
wypáaciü Ci Ğwiadczenia za granicĊ w innej formie ! wówczas otrzymasz od nas pismo w tej sprawie.
If you live in a state with which Poland has not concluded an agreement on social security, the ZUS may
not be able to transfer bene!ts to a bank account in that state. In such a situation, we can pay you bene!ts
abroad in a different form – you will receive a letter from us in this matter.

WaĪna informacja dla osób mieszkających w USA / Important information for persons
residing in the US
8. JeĞli nie chcesz ponosiü opáat bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy by przelewy byáy
realizowane w formie elektronicznego przelewu ACH #DIRECT DEPOSIT$.
If you do not want to pay bank fees charged by US banks, we recommend that transfers were made in the
form of ACH electronic transfer „DIRECT DEPOSIT”.
JeĪeli na Twój rachunek bankowy w USA moĪna dokonywaü przelewów ACH #DIRECT DEPOSIT$, podaj
w odpowiednim polu wniosku kod identyÞkacyjny banku macierzystego w USA, który prowadzi Twój rachunek
bankowy.
If your bank account in the US can make ACH transfers „DIRECT DEPOSIT”, enter in the appropriate !eld
application the identi!cation code of the parent bank in the US, which keeps your bank account.
NaleĪnoĞci nie mogą byü realizowane metodą ACH #DIRECT DEPOSIT$ w przypadku korzystania ! przy
dokonywaniu przelewów na Twój rachunek bankowy ! z banku poĞredniczącego (banku korespondenta).
Payments can not be made by ACH „DIRECT DEPOSIT” method when the intermediary bank (a correspondent
bank) is used.
Uwaga! / Note!
Podany numer rachunku bankowego musi naleĪeü do Ciebie. / Your bank account number must belong
to you.

Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1946/17
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