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Informacja prasowa 
 
Emerytura na konto coraz popularniejsza 
 
Większość emerytów i rencistów woli dostawać świadczenia z ZUS na rachunek bankowy. Ten sposób 
wybrało 77,6 proc. seniorów z toruńskiego oddziału ZUS i 74,6 proc. z bydgoskiego oddziału ZUS. Pozostali 
dalej korzystają z usług listonosza. 
 
Od kilku lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Dziś już 73 proc. emerytów i rencistów 
otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. było to 45 proc. a w 2010 r. - 56 proc. Wśród osób 
korzystających z kont przeważają panie. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby 
pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury 
pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające 
renty rodzinne (56 proc.) oraz renty socjalne (57 proc.). – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny 
ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. 
 
Konto w banku to większe bezpieczeństwo dla seniorów. Szczególnie teraz, gdy preferowane są płatności 
bezgotówkowe. To również ogromne oszczędności dla budżetu państwa. Za przekaz pocztowy Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych musi zapłacić 7,12 zł, natomiast za przelew bankowy instytucja wydaje jedynie  
6 groszy. Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych 
klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz 
pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy 
senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a emeryt 
jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.- mówi rzeczniczka. 
 
Oba sposoby otrzymywania świadczeń mają swoich zwolenników, ale co ciekawe, wskaźnik osób 
korzystających z usług bankowych zdecydowanie rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich 
kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc. Te osoby mają już inne przyzwyczajenia  
w zarządzaniu swoimi pieniędzmi.  W trakcie zatrudnienia większość z nich korzystała już z usług banku. 
Przyzwyczaili się do opłacania rachunków poprzez bankowość internetową czy do płacenia za zakupy kartą 
płatniczą. Zarządzanie pieniędzmi przy udziale banków jest wręcz dla nich naturalne. Przechodząc na 
emeryturę nie chcą rezygnować z tych możliwości. Bank oznacza także swobodny dostęp do pieniędzy, 
również podczas urlopu. – tłumaczy Krystyna Michałek. 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawia decyzję o wyborze formy otrzymywania emerytury i renty swoim 
świadczeniobiorcom. Zachęca jednak, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń  
w formie przelewów. Brak większej gotówki w domu ochroni seniorów przed kradzieżą oraz niektórymi 
oszustwami. 
 
Aby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy należy złożyć w ZUS wniosek EZP. Można to zrobić 
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez 
Platformę Usług elektronicznych ZUS. 
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