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Przeczytaj list z ZUS to b?dziesz wiedzie? ile masz na koncie

ZUS wysy?a listy do prawie pó?tora miliona dolno?l?zaków. W ca?ym kraju przesy?ki znajdzie a?
19 mln Polaków, którzy cho? jeden grosz maj? na swoim emerytalnym koncie. Warto je przeczyta?
zanim wyl?duj? w szufladzie gdy? zawieraj? informacj? o tym ile pieni?dzy mamy zgromadzonych
na naszych kontach emerytalnych i jaka jest prognozowana wysoko?? naszej przysz?ej emerytury.

Listy zostan? wys?ane do ka?dego, kto ma od?o?ony cho?by 1 grosz na koncie emerytalnym. Do
osób, które maj? swoje indywidualne konto na Platformie Us?ug Elektronicznych ZUS informacja
nie jest wysy?ana w formie papierowej, gdy? zawarte w Informacji dane s? dost?pne w Internecie
po zalogowaniu si? na konto. Ca?o?? korespondencji ma trafi? do klientów do ko?ca sierpnia
- W li?cie ka?dy przeczyta wyliczenia dotycz?ce wysoko?ci swojej hipotetycznej emerytury w
dwóch wariantach: gdyby ju? do emerytury nie pracowali tylko bazowali na sk?adkach dotychczas
zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali sk?adki w ?redniej wysoko?ci dotychczasowych
wp?at – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku - Trzeba
pami?ta? o tym, ?e zawarta w informacji kwota przysz?ej emerytury jest wyliczeniem czysto
hipotetycznym opartym na ilo?ci ju? zgromadzonych na naszym koncie sk?adek i prognozie ich
ewentualnego dalszego wp?ywu- wyja?nia Iwona Kowalska
Rzeczniczka przypomina, ?e to my sami mamy wp?yw za? na wysoko?? naszej emerytury.
Decyduje ilo?? przepracowanych lat i wysoko?? wynagrodzenia.
Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych ju? rozpocz?? wysy?k?. W pierwszej transzy do klientów trafi
blisko 456 461 19 mln Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). W ca?ym kraju w tym
roku list trafi do ponad 19 milionów ubezpieczonych. Na Dolnym ?l?sku przesy?ka dotrze do prawie
1,5 mln mieszka?ców naszego województwa. IOSKU to przede wszystkim szczegó?owa
informacja o koncie emerytalnym tj. o zgromadzonych tam ?rodkach osób ubezpieczonych i ich
kapitale pocz?tkowym do 2017 r. W li?cie jest tak?e informacja o subkoncie, co dotyczy wszystkich
cz?onków OFE albo pracowników rozpoczynaj?cych prac? po 31 stycznia 2014 r. Wa?nym
punktem IOSKU jest prognozowana wysoko?? emerytury - po osi?gni?ciu wieku emerytalnego.
Tak? symulacj? otrzyma ka?dy ubezpieczony po 35 roku Warto zaznaczy?, ?e prognozowane
wyliczenia maj? charakter orientacyjny i nie uwzgl?dniaj? takich zmiennych jak wzrost zarobków,
które nast?puj? wraz z rozwojem kariery zawodowej. Ostatecznie to od ka?dego ubezpieczonego
zale?y, jaki b?dzie efekt jego aktywno?ci zawodowej. Dzi?ki IOSKU klienci mog? na bie??co
monitorowa? prawid?owo?? op?acania sk?adek przez p?atników - miesi?c po miesi?cu.
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