EZZ
WNIOSEK
O ZMIANĉ DANYCH OSOBY ZAMIESZKAàEJ ZA GRANICĄ
Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten wniosek, jeĞli mieszkasz za granicą i chcesz:
– zgáosiü nam zmianĊ danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego,
– zgáosiü, ĪebyĞmy wypáacili Twoje Ğwiadczenie na rachunek bankowy lub osobie upowaĪnionej.
Podany numer rachunku bankowego musi naleĪeü do Ciebie.
Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS.
JeĞli mieszkasz w Polsce, wypeánij formularz EZP.
1.
2.
3.
4.

Wypeánij WIELKIMI LITERAMI
Pola wyboru zaznacz znakiem X
Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)
W danych wnioskodawcy podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Dane wnioskodawcy
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer paszportu lub innego dokumentu

Data urodzenia
dd

/

mm

/

rrrr

ImiĊ
Nazwisko
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
MiejscowoĞü
Nazwa paĔstwa
Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres e-mail
Podaj e-mail – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Zakres wniosku
Wybierz czego dotyczy wniosek. Wypeánij tylko te czĊĞci wniosku, które dotyczą zmienionych danych

Wniosek dotyczy:

zmiany danych adresowych

zmiany nazwiska/imienia

wypáaty Ğwiadczenia
na rachunek bankowy

Podaj rodzaj i numer Ğwiadczenia
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Zmiana danych adresowych
Wypeánij tylko wtedy, gdy zmieniasz dane adresowe

Adres zamieszkania po zmianie
Ulica
MiejscowoĞü
Gmina/ dzielnica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
Nazwa paĔstwa

Adres do korespondencji po zmianie
Ulica
MiejscowoĞü
Gmina/ dzielnica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
Nazwa paĔstwa

Zmiana nazwiska/ imienia
Wypeánij, jeĞli zmieniasz nazwisko lub imiĊ

Dotychczasowe nazwisko
Nazwisko po zmianie
Dotychczasowe imiĊ
ImiĊ po zmianie
Uwaga!
Dokument potwierdzający zmianĊ imienia/ nazwiska doáącz do wniosku w oryginale. Zwrócimy Ci oryginaáy dokumentów.
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Wniosek w sprawie wypáaty polskiego Ğwiadczenia
PoniĪej podaliĞmy cztery warianty (od 1 do 4) wypáaty Ğwiadczenia, z których wybierz tylko jeden

ĝwiadczenia proszĊ przekazywaü:
1.

za granicĊ na rachunek bankowy (w przypadku wypáaty do USA wypeánij pkt 2)
ImiĊ i nazwisko
wáaĞciciela rachunku
MiĊdzynarodowy numer
rachunku bankowego
Podaj peány numer rachunku w standardzie IBAN, jeĪeli jest on stosowany przez dane paĔstwo

Nazwa i adres banku

MiĊdzynarodowy identyÞkator
banku w formacie BIC/SWIFT

2.

do USA na rachunek bankowy
ImiĊ i nazwisko
wáaĞciciela rachunku
Numer rachunku
Peána nazwa i adres banku
macierzystego w USA
Dane o rachunku bankowym powinny byü wáaĞciwe dla formatu ACH „Direct Deposit”
NaleĪy ustaliü to z bankiem amerykaĔskim, w którym masz otwarty rachunek

Kod identyÞkacyjny banku
macierzystego w USA
Rodzaj rachunku

CHECKING/ BIEĩĄCY

SAVINGS/ OSZCZĉDNOĝCIOWY

Nazwa, adres i kod banku
poĞredniczącego
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

3.

w Polsce na rachunek bankowy
Numer rachunku

ImiĊ i nazwisko
wáaĞciciela rachunku
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4.

w Polsce na adres osoby upowaĪnionej do odbioru
Dane osoby, którą upowaĪniam do odbioru przysáugującego mi Ğwiadczenia:
PESEL
ImiĊ
Nazwisko
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
MiejscowoĞü

Zaáączniki
Zaáączam

dokumentów

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

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 3077/18
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INFORMACJA
do wniosku o zmianĊ danych osoby zamieszkaáej za granicą
Co zaáatwisz tym wnioskiem
1. Gdy mieszkasz za granicą, za pomocą tego formularza moĪesz przekazaü do Zakáadu UbezpieczeĔ
Spoáecznych (ZUS) informacje:
q o zmianie swoich danych adresowych,
q o zmianie nazwiska/imienia,
q dotyczące wypáaty polskiego Ğwiadczenia,
q o zmianie numeru rachunku bankowego.

Gdzie záoĪyü wniosek
2. Wniosek przeĞlij do tej placówki ZUS, która wydaáa decyzjĊ w Twojej sprawie. Dane adresowe placówki
znajdziesz w decyzji.

Komu ZUS moĪe wypáacaü Ğwiadczenie na zagraniczne rachunki bankowe
3. JeĞli mieszkasz za granicą w paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) lub w paĔstwie, z którym Polska zawaráa umowĊ dwustronną o zabezpieczeniu
spoáecznym, na Twój wniosek wypáacimy Ci Ğwiadczenie na Twój rachunek bankowy prowadzony w paĔstwie
w którym mieszkasz (z zastrzeĪeniem punktów 5, 6 i 7).
4. MoĪliwoĞü wypáaty przez nas przyznanej emerytury lub renty do Australii, dotyczy nie tylko emerytów
i rencistów zamieszkaáych w tym paĔstwie, ale równieĪ tych, którzy czasowo w nim przebywają.
Uwaga!
Aktualny wykaz paĔstw, z którymi Polska zawaráa umowĊ dwustronną o zabezpieczeniu spoáecznym,
a takĪe paĔstw czáonkowskich UE/EFTA oraz informacje o adresach jednostek ZUS realizujących umowy
miĊdzynarodowe, które dokonują wypáaty ĞwiadczeĔ za granicĊ, moĪna uzyskaü w kaĪdej placówce ZUS
lub w internecie na www.zus.pl

ĝwiadczenia dáugoterminowe podlegające wypáacie za granicĊ
5. Wypáacie na rachunek bankowy emeryta lub rencisty za granicĊ do paĔstw czáonkowskich UE/EFTA podlegają:
q emerytury,
q emerytury czĊĞciowe,
q renty rodzinne,
q renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy,
q emerytury pomostowe,
q Ğwiadczenia/zasiáki przedemerytalne
q nauczycielskie Ğwiadczenia kompensacyjne.
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6. Wypáacie na rachunek bankowy emeryta lub rencisty za granicĊ do paĔstw, z którym Polska zawaráa umowĊ
dwustronną o zabezpieczeniu spoáecznym podlegają:
q emerytury,
q emerytury czĊĞciowe,
q renty rodzinne,
q renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy,
JeĞli mieszkasz za granicą w innym paĔstwie niĪ paĔstwa UE/EFTA i paĔstwa z którymi Polska zawaráa
umowĊ dwustronną o zabezpieczeniu spoáecznym, przyznane Ci Ğwiadczenie wypáacimy na Twój wniosek, na
adres upowaĪnionej przez Ciebie osoby, która mieszka w Polsce lub na Twój rachunek bankowy prowadzony
w Polsce.

Wypáata renty socjalnej
7. Prawo do renty socjalnej przysáuguje Ci tylko wtedy, gdy mieszkasz w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami renty socjalnej nie wypáacamy na zagraniczny rachunek bankowy.

ĝwiadczenia krótkoterminowe podlegające transferowi za granicĊ
8. Gdy z ZUS przysáuguje Ci Ğwiadczenie krótkoterminowe, tj.:
q zasiáek chorobowy,
q zasiáek opiekuĔczy,
q zasiáek macierzyĔski,
q zasiáek w wysokoĞci zasiáku macierzyĔskiego,
q zasiáek wyrównawczy,
q Ğwiadczenie rehabilitacyjne
wypáata za granicĊ jest moĪliwa jeĪeli:
1 mieszkasz lub przebywasz w paĔstwie czáonkowskim UE/EFTA, w Macedonii, w Serbii, w Czarnogórze,
w BoĞni i Hercegowinie,
1 mieszkasz na Ukrainie.
q zasiáek pogrzebowy
wypáata za granicĊ jest moĪliwa jeĪeli:
1 mieszkasz lub przebywasz w paĔstwie czáonkowskim UE/EFTA, w Australii, w Serbii, w Czarnogórze,
w BoĞni i Hercegowinie,
1 mieszkasz w USA, w Kanadzie, w Korei Poáudniowej, w Macedonii, na Ukrainie.

WaĪna informacja dla osób mieszkających w USA
9. AbyĞ nie ponosiá opáat bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy, aby przelewy byáy realizowane
w formie elektronicznego przelewu ACH "DIRECT DEPOSIT#.
JeĪeli na Twój rachunek bankowy w USA moĪna dokonywaü przelewów ACH "DIRECT DEPOSIT#, podaj
w odpowiednim polu "kod identyÞkacyjny banku macierzystego w USA#, który prowadzi Twój rachunek
bankowy ! wáaĞciwy dla dokonywania przelewów w tej formie. NaleĪnoĞci nie mogą byü realizowane metodą
ACH "DIRECT DEPOSIT# w przypadku korzystania ! przy dokonywaniu przelewów na Twój rachunek
bankowy ! z banku poĞredniczącego (banku korespondenta).

Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1336/17
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