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Twoje kontow ZUS stan na 31 grudnia 2017 roku

I. Twoje konto

1. Kapitał początkowy powiększony o kwoty waloryzacji 429590,79 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne powiększoneo kwotywaloryzacji
(bez części składek na subkonto/otwarty fundusz emerytalny) 185990,14 zł

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne za 2017 rok
(jeszcze niezwaloryzowane) 8 260,09 zł

623841,02 zł
Kapitał początkowy:
kwota, jaką zgromadziłeś,
jeśli pracowałeś przed 1999 r.
(czyli przed utworzeniem
indywidualnych kont w ZUS).

Waloryzacja:
zwiększamywartość Twoich składek
i kapitału początkowegow zależności
od poziomu inflacji i wynagrodzeń
w Polsce.

Wykaz składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 rok (jeszcze niezwaloryzowane)

Miesiąc i rok Wysokość składki Opłacający Twoje składki

styczeń 2017 615,47 zł

luty 2017 1331,46 zł

marzec 2017 721,84 zł

kwiecień 2017 674,76 zł

maj 2017 705,48 zł

czerwiec 2017 695,21 zł

lipiec 2017 664,44 zł

sierpień 2017 664,44 zł

wrzesień 2017 600,30 zł

październik 2017 656,74 zł

listopad 2017 255,26 zł

grudzień 2017 674,69 zł

Razem: 8 260,09 zł

II. Twoje subkonto

Kwota ogółem składek wpłaconych, odsetek, opłaty prolongacyjnej
i środków zOFE powiększona o kwoty waloryzacji 90 105,96 zł

Waloryzacja subkonta: zwiększamywartość Twojego subkonta
w zależności od poziomu polskiej gospodarki (poziomu PKB).

III. Suma na Twoim koncie i subkoncie

1. Konto 623841,02 zł

2. Subkonto 90105,96 zł

Razem: 713946,98 zł

IV. Składki należne i wpłacone (bezwaloryzacji)
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Subkonto:
1. Składki należne – czyli te, które wynikają z dokumentów

przysłanych do ZUS 27479,43 zł

2. Składki wpłacone na subkonto 27479,43 zł

Otwarty fundusz emerytalny:
1. Składki należne – czyli te, które wynikają z dokumentów

przysłanych do ZUS 40373,78 zł

2. Składki odprowadzone do otwartego funduszu emerytalnego 40373,77 zł

V. Hipotetyczna (prognozowana) wysokość Twojej emerytury

Twój wiek emerytalny to 60 lat
Ważne! Informacja dotyczy 2017 roku, dlatego nie uwzględnia jeszcze obniżenia wieku emerytalnego

od października 2018 roku.

Emerytura obliczona na podstawie konta

Podajemy ją w dwóchwariantach:

Wiek, w którym
przejdziesz na emeryturę

Wariant I
Pracujesz do emerytury

i składki wpływają średnio

Wariant II
W2018 roku przestajesz pracować

i do emerytury nie wpływają już

w tej samej wysokości co do tej pory nowe składki

60 lat 2 415,53 zł 2 370,22 zł

61 lat 2 541,28 zł 2 454,13 zł

62 lata 2 674,07 zł 2 542,14 zł

63 lata 2 816,74 zł 2 636,69 zł

64 lata 2 966,52 zł 2 734,95 zł

65 lat 3 127,90 zł 2 840,81 zł

Ważne! Jeśli przekroczyłeś wiek emerytalny i nie masz jeszcze ustalonej emerytury, to jej prognozowaną

wartość podajemy dla Twojego rzeczywistegowieku oraz dla kolejnych pięciu lat.

Emerytura obliczona na podstawie konta i subkonta

Podajemy ją w kolejnych wariantach:

Twój wiek emerytalny Wariant III
Pracujesz do emerytury i na konto

i subkonto wpływają składki

średnio w tej samej wysokości

Wariant IV
W2018 roku przestajesz pracować

i do emerytury nie wpływają już

nowe składki na konto i subkonto

co do tej pory

60 lat 2 776,15 zł 2 712,56 zł

Ważne! Pamiętaj, że na 10 lat przed Twoimwiekiem emerytalnym środki z OFE będą comiesiąc wpłacane

na Twoje subkonto w ZUS. Przy prognozie emerytury nie uwzględniliśmy tego, comasz jeszcze wOFE.

Co dają Ci ubezpieczenia społeczne już teraz

Ubezpieczenia społeczne poza emerytalnym obejmują także:

• ubezpieczenie chorobowe,

• ubezpieczenie wypadkowe,

• ubezpieczenia rentowe.

Ważne! Dzięki nimmożesz uzyskać jednorazowe, okresowe lub stałe świadczenia w razie choroby,
urodzenia dziecka i rodzicielstwa, wypadku przy pracy, niepełnosprawności, niezdolności
do pracy.

Na Platformie Usług Elektronicznych nawww.zus.pl możesz sprawdzić, jakim ubezpieczeniom podlegasz.

Świadczenia, które Ci przysługują, jeśli masz ubezpieczenie chorobowe

Zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy z powodu choroby

Zasiłekmacierzyński w związku z urodzeniem dziecka albo przyjęciem nawychowanie dziecka wwieku do 7 roku
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życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

–wwieku do 10 roku życia)

Zasiłek opiekuńczy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, chorym innym

członkiem rodziny albo zdrowym dzieckiem do lat 8 w określonych ustawowo przypadkach

Zasiłekwyrównawczy jeżeli wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji

zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy

Świadczenie jeśli powyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego ubezpieczony jest nadal niezdolny

rehabilitacyjne do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie

zdolności do pracy

Świadczenia, które Ci przysługują, jeśli masz ubezpieczenie wypadkowe

Zasiłek chorobowy jeżeli niezdolność do pracy spowodował wypadek przy pracy albo choroba zawodowa

i świadczenie
rehabilitacyjne, renty
wypadkowe i dodatki
do tych rent

Zasiłekwyrównawczy jeśli wynagrodzenie pracownika obniżonow związku z wypadkiem przy pracy albo chorobą

zawodową

Świadczenia, które Ci przysługują, jeśli masz ubezpieczenia rentowe

Świadczenia z tytułu m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe, renty rodzinne, dodatki do rent

niezdolności do pracy rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatki pielęgnacyjne oraz zasiłki pogrzebowe

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci ubezpieczonego, emeryta, rencisty; ma do niego prawo osoba

lub instytucja, która zapłaciła za pogrzeb

Dodatkowe informacje

1. Informację przygotowaliśmy dla Ciebie zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.

2. Podane przez nas wysokości emerytury są tylko orientacyjne i nie mogą być podstawą roszczeń.

3. Kobiety urodzone po 1948 roku, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego, mogąmieć prawo
do uzyskania – obok emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – okresowej emerytury kapitałowej ze środków
zgromadzonych na subkoncie.

4. Objaśnienia w sprawie danychwykazanychw informacji, sposobu ich weryfikacji oraz trybu postępowania
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości uzyskasz:

• telefonicznie pod numerem 22 560 16 00,

• na stronie internetowej ZUS:www.zus.pl,

• wkażdej placówce ZUS.

5. Wszystkie powyższe informacje możesz też sprawdzić na swoim profilu ubezpieczonego na Platformie Usług
Elektronicznych na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl.
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