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WNIOSEK  

O  ZMIAN   DANYCH  OSOBY  ZAMIESZKA EJ  ZA  GRANIC

Instrukcja wype niania

Wype nij ten wniosek, je li mieszkasz za granic  i chcesz: 

–  zg osi  nam zmian  danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego,

–  zg osi , eby my wyp acili Twoje wiadczenie na rachunek bankowy lub osobie upowa nionej.

Podany numer rachunku bankowego musi nale e  do Ciebie.

Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS.

Je li mieszkasz w Polsce, wype nij formularz EZP. 

1.  Wype nij WIELKIMI LITERAMI 

2.  Pola wyboru zaznacz znakiem X 

3.  Wype nij kolorem czarnym lub niebieskim (nie o ówkiem)

4.  W danych wnioskodawcy podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Dane wnioskodawcy

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Je li nie masz numeru PESEL, podaj seri  i numer paszportu lub innego dokumentu

Data urodzenia

 dd / mm / rrrr

Imi

Nazwisko

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowo

Nazwa pa stwa

Numer telefonu

Podaj numer telefonu – to u atwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres e-mail

Podaj e-mail – to u atwi nam kontakt w Twojej sprawie

Zakres wniosku

Wybierz czego dotyczy wniosek. Wype nij tylko te cz ci wniosku, które dotycz  zmienionych danych

wyp aty wiadczenia

na rachunek bankowy
Wniosek dotyczy: zmiany danych adresowych zmiany nazwiska/imienia

Podaj rodzaj i numer wiadczenia
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Zmiana danych adresowych

Wype nij tylko wtedy, gdy zmieniasz dane adresowe

Adres zamieszkania po zmianie

Ulica

Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Nazwa pa stwa

Adres do korespondencji po zmianie

Ulica

Miejscowo

Gmina/ dzielnica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Nazwa pa stwa

Zmiana nazwiska/ imienia

Wype nij, je li zmieniasz nazwisko lub imi

Dotychczasowe nazwisko

Nazwisko po zmianie

Dotychczasowe imi

Imi  po zmianie

Uwaga!

Dokument potwierdzaj cy zmian  imienia/ nazwiska do cz do wniosku w oryginale. Zwrócimy Ci orygina y dokumentów.
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Wniosek w sprawie wyp aty polskiego wiadczenia

Poni ej podali my cztery warianty (od 1 do 4) wyp aty wiadczenia, z których wybierz tylko jeden

wiadczenia prosz  przekazywa :

1. za granic  na rachunek bankowy (w przypadku wyp aty do USA wype nij pkt 2)

Imi  i nazwisko 

w a ciciela rachunku

Mi dzynarodowy numer 

rachunku bankowego
Podaj pe ny numer rachunku w standardzie IBAN, je eli jest on stosowany przez dane pa stwo

Nazwa i adres banku

Mi dzynarodowy identyÞ kator 

banku w formacie BIC/SWIFT

2. do USA na rachunek bankowy

Imi  i nazwisko 

w a ciciela rachunku

Numer rachunku

Pe na nazwa i adres banku 

macierzystego w USA

Dane o rachunku bankowym powinny by  w a ciwe dla formatu ACH „Direct Deposit”
Nale y ustali  to z bankiem ameryka skim, w którym masz otwarty rachunek

Kod identyÞ kacyjny banku 

macierzystego w USA

Rodzaj rachunku CHECKING/ BIE CY SAVINGS/ OSZCZ DNO CIOWY

Nazwa, adres i kod banku

po rednicz cego

Wska  bank po rednicz cy (bank korespondent) dla banku macierzystego, w którym 
posiadasz rachunek bankowy – o ile informacja ta jest niezb dna przy przekazaniu 
wiadczenia lub mo esz dostarczy  do ZUS instrukcj  otrzyman  z banku macierzystego 

dotycz c  przekazania wiadcze  z zagranicy

3. w Polsce na rachunek bankowy

Numer rachunku

Imi  i nazwisko 
w a ciciela rachunku
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w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych 
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internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne

4. w Polsce na adres osoby upowa nionej do odbioru

Dane osoby, któr  upowa niam do odbioru przys uguj cego mi wiadczenia:

PESEL

Imi

Nazwisko

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowo

Za czniki

Za czam dokumentów

Data

dd / mm / rrrr Czytelny podpis
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Co za atwisz tym wnioskiem

1. Gdy mieszkasz za granic , za pomoc  tego formularza mo esz przekaza  do Zak adu Ubezpiecze  

Spo ecznych (ZUS) informacje:

 q o zmianie swoich danych adresowych,

 q o zmianie nazwiska/imienia,

 q dotycz ce wyp aty polskiego wiadczenia,

 q o zmianie numeru rachunku bankowego.

Gdzie z o y  wniosek

2. Wniosek prze lij do tej placówki ZUS, która wyda a decyzj  w Twojej sprawie. Dane adresowe placówki 

znajdziesz w decyzji.

Komu ZUS mo e wyp aca  wiadczenie na zagraniczne rachunki bankowe

3. Je li mieszkasz za granic  w pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) lub w pa stwie, z którym Polska zawar a umow  dwustronn  o zabezpieczeniu 

spo ecznym, na Twój wniosek wyp acimy Ci wiadczenie na Twój rachunek bankowy prowadzony w pa stwie 

w którym mieszkasz (z zastrze eniem punktów 5, 6 i 7).

4. Mo liwo  wyp aty przez nas przyznanej emerytury lub renty do Australii, dotyczy nie tylko emerytów 

i rencistów zamieszka ych w tym pa stwie, ale równie  tych, którzy czasowo w nim przebywaj .

Uwaga!

Aktualny wykaz pa stw, z którymi Polska zawar a umow  dwustronn  o zabezpieczeniu spo ecznym,

a tak e pa stw cz onkowskich UE/EFTA oraz informacje o adresach jednostek ZUS realizuj cych umowy 

mi dzynarodowe, które dokonuj  wyp aty wiadcze  za granic , mo na uzyska  w ka dej placówce ZUS 

lub w internecie na www.zus.pl

wiadczenia d ugoterminowe podlegaj ce wyp acie za granic

5. Wyp acie na rachunek bankowy emeryta lub rencisty za granic  do pa stw cz onkowskich UE/EFTA podlegaj :

 q emerytury,

 q emerytury cz ciowe,

 q renty rodzinne,

 q renty z tytu u niezdolno ci do pracy,

 q emerytury pomostowe,

 q wiadczenia/zasi ki przedemerytalne

 q nauczycielskie wiadczenia kompensacyjne.

INFORMACJA
do wniosku o zmian  danych osoby zamieszka ej za granic
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6. Wyp acie na rachunek bankowy emeryta lub rencisty za granic  do pa stw, z którym Polska zawar a umow  

dwustronn  o zabezpieczeniu spo ecznym podlegaj :

 q emerytury,

 q emerytury cz ciowe,

 q renty rodzinne,

 q renty z tytu u niezdolno ci do pracy,

Je li mieszkasz za granic  w innym pa stwie ni  pa stwa UE/EFTA i pa stwa z którymi Polska zawar a 

umow  dwustronn  o zabezpieczeniu spo ecznym, przyznane Ci wiadczenie wyp acimy na Twój wniosek, na 

adres upowa nionej przez Ciebie osoby, która mieszka w Polsce lub na Twój rachunek bankowy prowadzony 

w Polsce.

Wyp ata renty socjalnej

7. Prawo do renty socjalnej przys uguje Ci tylko wtedy, gdy mieszkasz w Polsce. Zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami renty socjalnej nie wyp acamy na zagraniczny rachunek bankowy.

wiadczenia krótkoterminowe podlegaj ce transferowi za granic

8. Gdy z ZUS przys uguje Ci wiadczenie krótkoterminowe, tj.:

 q zasi ek chorobowy,

 q zasi ek opieku czy,

 q zasi ek macierzy ski,

 q zasi ek w wysoko ci zasi ku macierzy skiego,

 q zasi ek wyrównawczy,

 q wiadczenie rehabilitacyjne

wyp ata za granic  jest mo liwa je eli:

 1 mieszkasz lub przebywasz w pa stwie cz onkowskim UE/EFTA, w Macedonii, w Serbii, w Czarnogórze, 

w Bo ni i Hercegowinie,

 1 mieszkasz na Ukrainie.

 q zasi ek pogrzebowy

wyp ata za granic  jest mo liwa je eli:

 1 mieszkasz lub przebywasz w pa stwie cz onkowskim UE/EFTA, w Australii, w Serbii, w Czarnogórze, 

w Bo ni i Hercegowinie,

 1 mieszkasz w USA, w Kanadzie, w Korei Po udniowej, w Macedonii, na Ukrainie.

Wa na informacja dla osób mieszkaj cych w USA

9.  Aby  nie ponosi  op at bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy, aby przelewy by y realizowane 

w formie elektronicznego przelewu ACH "DIRECT DEPOSIT#.

Je eli na Twój rachunek bankowy w USA mo na dokonywa  przelewów ACH "DIRECT DEPOSIT#, podaj 

w odpowiednim polu "kod identyÞ kacyjny banku macierzystego w USA#, który prowadzi Twój rachunek 

bankowy ! w a ciwy dla dokonywania przelewów w tej formie. Nale no ci nie mog  by  realizowane metod  

ACH "DIRECT DEPOSIT# w przypadku korzystania ! przy dokonywaniu przelewów na Twój rachunek 

bankowy ! z banku po rednicz cego (banku korespondenta).

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


