Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o wypłatę:

□ ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
□ DODATKU KOMBATANCKIEGO/DODATKU KOMPENSACYJNEGO/RYCZAŁTU
ENERGETYCZNEGO

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami

I. Dane osoby zainteresowanej
Dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej
1.Numer PESEL(1)
2.Rodzaj dokumentu tożsamości; jeśli dowód osobisty wpisać 1, jeśli paszport 2

3. Seria i numer dokumentu

4. Nazwisko
5. Imię

6. Data urodzenia(dd/mm/rrrr)

-

-

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego
lub paszportu
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Dane adresowe osoby zainteresowanej – adres zamieszkania za granicą
1.Nazwa państwa

2. Ulica

3. Numer domu/Numer lokalu

/
4. Miejscowość

5. Zagraniczny kod pocztowy

6.Poczta

7.Numer telefonu (dane nieobowiązkowe)

8. Adres e-mail (dane nieobowiązkowe)

II. Wniosek dotyczy: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ wypłaty polskiego świadczenia osoby zamieszkałej za granicą – należy wypełnić część IV
formularza

□ wypłaty za granicę do miejsca zamieszkania dodatku kombatanckiego/dodatku
kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego – należy wypełnić część V formularza

KRUS SR-61/03/2019

III.

Wnoszę o wypłatę: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ emerytury rolniczej
□ renty rolniczej z tytułu
niezdolności do pracy

znak i nr świadczenia…………………………….…..
znak i nr świadczenia…………………………………

□ renty rodzinnej
znak i nr świadczenia………………………………...
□ zasiłku chorobowego
znak i nr świadczenia……………………………….....
□ zasiłku macierzyńskiego
znak i nr świadczenia………………………………….
□ zasiłku pogrzebowego
znak i nr świadczenia………………………….…..….
□ innego świadczenia polskiego
znak i nr świadczenia………………………….……...
□ przyznanego mi dodatku kombatanckiego
dodatku kompensacyjnego,
ryczałtu energetycznego wraz z emeryturą/rentą ………znak i nr emerytury/renty………...

Nazwa Oddziału/Placówki KRUS wypłacającego/ej świadczenie/zasiłek:

IV. Wniosek o wypłatę polskiego świadczenia z ubezpieczenia społecznego
rolników osoby zamieszkałej za granicą
We wniosku występują cztery warianty wypłaty świadczenia (od A do D). Proszę wybrać
tylko jeden właściwy wariant dla pobieranego świadczenia oraz państwa zamieszkania. Przed
wyborem wariantu należy zapoznać się z „Informacją” zamieszczoną w końcowej części
wniosku – punkty od 4 do 6.
Wnoszę o wypłatę świadczenia według wybranego wariantu (należy zaznaczyć kwadrat przy
wybranym wariancie).

□

A. Wypłata polskiego świadczenia osobie zamieszkałej w innym niż Polska państwie
członkowskim UE/EFTA
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Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Rachunek w banku
Numer rachunku bankowego (1):

SWIFT/BIC (międzynarodowe oznaczenie banku)

Nazwa i adres banku:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

(1) Należy podać pełny numer rachunku zagranicznego w standardzie IBAN (Międzynarodowy
Numer Rachunku Bankowego), jeżeli jest on stosowany przez dane państwo.

…………………………….
(miejscowość)

……………………..
(data: dd/mm/rrrr)

…………………….............................................
(podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

□ B. Wypłata polskiego świadczenia osobie zamieszkałej w państwie, z którym Polskę łączy
umowa dwustronna o zabezpieczeniu społecznym.
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Proszę o przekazywanie świadczenia na poniższy rachunek bankowy w………………………………(należy
podać państwo, w którym znajduje się rachunek bankowy)

1.

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy - właściciela rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2.

SWIFT/BIC (międzynarodowe oznaczenie banku)

3.

Nazwa banku posiadacza rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
4.

Adres banku posiadacza rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

5.

Numer banku lub jego oddziału/Routing number

6.

Numer rachunku – numer konta/Account number

…………………………….
(miejscowość)

……………………..

…………………….............................................

(data: dd/mm/rrrr)

(podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

□ C. Wypłata w Polsce – na rachunek bankowy
Wnoszę o przekazywanie świadczenia na rachunek:

□ w banku
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□ w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej

Rachunek w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej:
Numer rachunku:

Nazwa i adres banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...….
Imię i nazwisko świadczeniobiorcy - właściciela rachunku bankowego:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………….
(miejscowość)

……………………..
(data: dd/mm/rrrr)

…………………….............................................
(podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

□ D. Wypłata w Polsce – do rąk osoby upoważnionej
Dane osoby upoważnionej
01. Nazwisko
02. Imię/imiona
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
-

Adres zamieszkania osoby upoważnionej
01. Kod pocztowy
02. Poczta

□□-□□□

03. Gmina/Dzielnica
04. Miejscowość
05. Ulica
06. Numer domu
07. Numer lokalu

…………………………….
(miejscowość)

……………………..
(data: dd/mm/rrrr)

…………………….............................................
(podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Stwierdzenie własnoręczności podpisu osoby upoważniającej
………………………………………………………………..
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V. Wniosek o wypłatę dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu
energetycznego za granicę na rachunek bankowy świadczeniobiorcy
Wnoszę o przekazywanie świadczenia na poniższy rachunek bankowy

01. Imię i nazwisko świadczeniobiorcy
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
02. Numer rachunku (1)
03. Nazwa banku
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
04. Adres banku
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
05. Międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT
(1) Należy podać numer rachunku zagranicznego w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego), jeżeli jest on stosowany przez dane państwo.

VI. Załączniki
Przedkładam

…………………………….
(miejscowość)
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□□ dokumentów

……………………..
(data: dd/mm/rrrr)

…………………….............................................
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

INFORMACJA
Wypłata świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników osobie zamieszkałej w Polsce
(dotyczy wariantu C i D)
1. KRUS wypłaca świadczenia osobom uprawnionym:
a) za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie
doręczania świadczeń albo
b) na ich rachunek bankowy lub ich rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo – kredytowej.
2. W przypadku osób uprawnionych do emerytury, renty, nad którymi ustanowiono
opiekę prawną – KRUS wypłaca świadczenie osobie sprawującej tę opiekę, za
pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania
świadczeń lub na rachunek opiekuna prawnego w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo – kredytowej.
3. KRUS wypłaca na rachunek opiekuna faktycznego w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo – kredytowej – rentę rodzinną przysługującą osobie małoletniej lub
osobie pełnoletniej, nad którą ustanowiona została opieka prawna.
Wypłata polskiego świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników osobie zamieszkałej
za granicą (dotyczy wariantu A i B)
4. Osoba, która zamieszkuje za granicą może wydać dyspozycję odnośnie wypłaty
polskiej emerytury lub renty. Dyspozycja ta jest realizowana przez KRUS na
podstawie wniosku emeryta/rencisty, który oświadcza, czy świadczenie ma być
przekazywane:
a) na jego osobisty rachunek bankowy w Polsce albo
b) osobie przez niego upoważnionej do odbioru świadczenia, która mieszka
w Polsce, albo na rachunek bankowy emeryta/rencisty za granicą, jeżeli
miejscem zamieszkania jest inne niż Polska państwo członkowskie Unii
Europejskiej (UE), państwo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) albo państwo, z którym łączy Polskę umowa dwustronna
o zabezpieczeniu społecznym.
5. Jeżeli emeryt/rencista zamieszkuje za granicą w innym państwie niż wymienione –
przysługujące mu świadczenie KRUS wypłaca, na wniosek świadczeniobiorcy, na
jego rachunek bankowy w Polsce albo osobie przez niego upoważnionej do odbioru,
zamieszkałej w Polsce.
Uwaga! W przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy należy
przedstawić do wglądu oryginał dokumentu z banku potwierdzający fakt
posiadania/współposiadania rachunku bankowego (np. umowa rachunku bankowego,
zaświadczenie z banku, wyciąg bankowy).
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Wypłata za granicę do miejsca zamieszkania
kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego

dodatku

kombatanckiego/dodatku

6. Na wniosek kombatanta lub innej osoby uprawnionej, zamieszkałych za granicą,
dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wraz
z przysługującą emeryturą, rentą, KRUS wypłaca (transferuje) na rachunek bankowy
kombatanta/osoby uprawnionej za granicą w państwie jego/jej zamieszkania lub
w innej formie wskazanej przez KRUS (inna forma wypłaty niż na rachunek bankowy
za granicą może dotyczyć osób zamieszkałych w państwach, z którymi Polski nie
łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych; w przypadkach
problemów z dokonaniem transferu drogą bankową do danego państwa Kasa będzie
kontaktowała się w celu pozyskania danych umożliwiających wypłatę świadczeń do
państwa zamieszkania.
7. Podstawę prawną transferu świadczeń przysługujących kombatantom i innym osobom
uprawnionym do ich miejsca zamieszkania za granicą stanowi art. 24a ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276 z późn. zm.).
Uwaga! Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy umowa dwustronna o zabezpieczeniu
społecznym, a także państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz informację o adresach właściwych jednostek
terenowych KRUS realizujących umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, które
dokonują transferu świadczeń za granicę, można uzyskać w każdym oddziale
regionalnym/placówce terenowej KRUS lub znaleźć na stronie internetowej Kasy
www.krus.gov.pl – zakładka – Współpraca z zagranicą.
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