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W kwietniu na konta pop?yn? trzynastki
W przysz?ym miesi?cu rusz? wyp?aty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych wyp?at
dla emerytów i rencistów. Do seniorów trafi? razem z kwietniow? emerytur? lub rent?. Na
Dolnym ?l?sku „trzynastki” dostanie 682 250 osób. W tym 275 tysi?cy mieszka?ców
Wroc?awia, 249 tys. mieszka?ców Wa?brzycha i 158 tys. mieszka?ców Legnicy. ZUS i
Poczta Polska zapewniaj?, ?e wszystkie wyp?aty dotr? do wszystkich na czas.
Obecnie wszystkie wyp?aty z ZUS s? w terminie dotyczy to tak?e dodatkowej wyp?aty, czyli tzw.
trzynastki.
- Seniorzy nie maja najmniejszych powodów do obaw, ?e dodatkowa wyp?ata nie wp?ynie na ich
konta. Trzynastki s? przyznawane z urz?du, nie trzeba, wi?c sk?ada? ?adnych wniosków –
zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. - Prawie 80
proc. wyp?at pop?ynie na konta naszych klientów reszta zostanie dostarczona przez poczt? –
dodaje.
Dodatkowe wyp?aty pop?yn? do oko?o 9 mln osób w ca?ym kraju. Tzw. trzynastka przys?uguje
uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytu?u niezdolno?ci do pracy, szkoleniowej, socjalnej,
rodzinnej), rodzicielskiego ?wiadczenia uzupe?niaj?cego (?wiadczenia dla osób, które wychowa?y,
co najmniej czwórk? dzieci), nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, ?wiadczenia lub
zasi?ku przedemerytalnego. Te osoby otrzymaj? trzynastk?, o ile w dniu 31 marca br. b?d? mie?
prawo do jednego z tych ?wiadcze?. Je?li na ten dzie? wyp?ata b?dzie zawieszona (np. z powodu
zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie b?dzie przys?ugiwa?.
Ile wynosi i jak dosta? ?wiadczenie?
Aby otrzyma? ?wiadczenie, nie trzeba nic robi?. ZUS wyp?aci je wszystkim uprawnionym
automatycznie, bez konieczno?ci sk?adania wniosku. Kwota ?wiadczenia to dla ka?dego 1200 z?
brutto. Z tego w wi?kszo?ci przypadków trzeba potr?ci? zaliczk? na podatek dochodowy i sk?adk?
zdrowotn?. Najcz??ciej „na r?k?” b?dzie do wyp?aty 981 z?. Do renty rodzinnej, któr? pobiera kilka
osób, przys?uguje jedna trzynastka. ZUS podzieli j? w równych cz??ciach na ka?d? uprawnion?
osob?. Na przyk?ad, je?li jedn? rent? rodzinn? pobieraj? dwie osoby, to ka?da otrzyma po 600 z?
brutto.
Trzynastka dla osób na kwarantannie
Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek zapewnia, ?e pocztowcy dor?cz? wszystkie
emerytury na czas. „Poczta Polska wprowadza szczególne procedury w przypadku wyp?at rent i
emerytur dla osób obj?tych kwarantann?. Emerytury s? komisyjnie przygotowane do wyp?aty w
placówce pocztowej i wk?adane do tzw. bezpiecznych kopert, które nast?pnie s? dor?czane pod
wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpiecze?stwa” – podkre?la.
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Kiedy wyp?ata?
ZUS wyp?aci tzw. trzynastki razem ze ?wiadczeniem g?ównym przys?uguj?cym za kwiecie?, w
standardowym terminie p?atno?ci emerytury czy renty. Terminów p?atno?ci w ZUS jest kilka: 1, 5,
6, 10, 15, 20 i 25 dzie? miesi?ca.
Czy trzynastk? mo?e zaj?? komornik?
O pieni?dze z kwietniowego dodatku nie musz? si? martwi? osoby z d?ugami. Trzynastki nie
podlegaj? zaj?ciom komorniczym, nawet, je?li trafi? na konto bankowe. Dodatkowe roczne
?wiadczenie pieni??ne b?dzie mie? specjalny identyfikator, dzi?ki czemu b?dzie je ?atwo
rozpozna? w przelewach i nie zostanie zaj?te przez komornika.
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