e-SKŁADKA

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego - miesięcznie będziesz
wysyłać tylko jeden przelew łącznie na wszystkie ubezpieczenia.
Będzie to zwykły przelew, taki, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku
bankowego - Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie.
•

Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na
podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie
albo utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na
najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Z czego się składa rachunek składkowy
Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer
identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Wykorzystamy numer NIP, ponieważ jest on
identyfikatorem płatnika składek zarówno dla
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej,
jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne.
Liczba
uzupełniająca

Jak dostaniesz nowy numer rachunku
Informację o indywidualnych numerach rachunków właśnie rozsyłamy. Informację o numerze rachunku
składkowego wysyłamy na adres siedziby płatnika składek albo na adres do korespondencji. Dlatego sprawdź
czy na pewno mamy Twoje aktualne dane adresowe
Ważne!
•

Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo
jeśli
zgubisz
list
od
nas,
koniecznie
skontaktuj
się
z
nami.
Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
(nrtel.: 22 560 16 00).
• Możesz sam wyszukać swój numer rachunku składkowego (NRS) pod adresem www.eskladka.pl
Po podaniu wymaganych danych wyszukiwarka pozwala na zapisanie i wydrukowanie informacji o NRS.

Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku.
Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

