Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego od świadczeń emerytalno-rentowych
17 marca telefoniczny dyżur ZUS !

Oddział ZUS w Wałbrzychu zaprasza na dyżur telefoniczny - ,,Nowe zasady rozliczania
podatku dochodowego od świadczeń emerytalno-rentowych”.
17 marca od 10:00 do 13:00 zadzwoń pod numer telefonu 74 6497510 i zapytaj:


o zasady wydawania przez ZUS różnych rodzajów dokumentów PIT,



o różnicę pomiędzy PIT-40 a PIT-11,



o nadpłatę podatku dochodowego (zmiana instytucji wypłacającej z ZUS na KAS).

Na te i inne pytania odpowie ekspert z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji.

1. Bezpłatny rachunek w każdym banku
Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy
(PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych
i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla
konsumentów.

2. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny
Oznacza to, że za darmo możesz:
 otworzyć i prowadzić konto w banku,
 otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),
 wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana
liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),
 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),
 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

3. Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy
Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:
 otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,
 wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),
 płacić kartą,
 wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia
za nie kartą płatniczą,
 realizować zlecenia płatnicze.

4. Podstawa prawna



Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku
płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Cyberbezpieczeństwo – bezpieczny senior w sieci
Niezależnie od tego, ile masz lat i jak pewnie poruszasz się w cyfrowym świecie, kilka poniższych
zasad pomoże Ci zachować bezpieczeństwo Twoich danych i Twoich pieniędzy.
1. Zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Sąsiad, listonosz czy policjant nigdy nie powinien
Cię pytać o Twoje dane do logowania, np. do banku albo na Twoją pocztę mailową. Jeżeli ktoś Cię
będzie o te dane pytał, nigdy mu ich nie podawaj.
2. Wybieraj silne hasła i stosuj różne hasła do różnych serwisów. Nigdy i nikomu nie podawaj swoich
haseł. Jeśli masz problem z zapamiętaniem hasła, zapisz je na kartce albo w zeszycie i schowaj
w tylko sobie znanym miejscu.
3. Uważaj na linki w wiadomościach, które otrzymujesz na swoją skrzynkę mailową. Jeśli nie masz
pewności, skąd pochodzi link, nie klikaj w niego, bo możesz zainstalować sobie szkodliwe
oprogramowanie. Nie odpowiadaj na maile lub telefony z prośbą o aktualizację danych do
logowania, np. do banku albo do innych kont. Taki mail lub telefon traktuj tylko jako informację.
Jeśli musisz zmienić swoje dane, zaloguj się na znany sobie adres i tam je zaktualizuj.
4. Chroń swoje dane. Sprawdzaj, komu podajesz numer telefonu, adres, numer i serię dowodu,
PESEL (np. gdy przez internet robisz zakupy albo załatwiasz sprawę urzędową). Jeśli masz stare
rachunki, faktury, wyciągi z konta lub inne dokumenty, na których są Twoje dane, najlepiej zniszcz je
w niszczarce do papieru albo podrzyj na drobne kawałeczki.
5. Chroń PIN do swojej karty płatniczej. Karta to fajna sprawa, usprawnia płacenie w sklepach i
pozwala ograniczyć kontakt z banknotami i monetami, które przechodzą przez wiele rąk. Jednak bez
PIN-u jest tylko bezużytecznym kawałkiem plastiku. Dlatego nigdy nie zapisuj PIN-u bezpośrednio na
karcie ani nie wkładaj karteczki z zapisanym PIN-em w to samo miejsce, gdzie przechowujesz kartę.
Zawsze możesz utworzyć własny PIN. Cyfry i ich układ, który sam wymyślisz, będzie Ci łatwiej
zapamiętać.
Ważne!
Gdy podajesz gdzieś swoje dane, nie spiesz się. Wszystko dokładnie sprawdź.
Jeśli nie jesteś pewny, czy możesz bezpiecznie podać komuś swoje dane albo kliknąć w jakiś link,
możesz się poradzić i poprosić o pomoc:
 zaufanego członka rodziny lub inną bliską osobę,


swojego opiekuna w banku lub innej instytucji,



konsultanta na naszej infolinii.

