
 
 

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo  

Bezpłatny rachunek w każdym banku  
 
Jeśli nie masz jeszcze 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

Jak zmienisz sposób wypłaty świadczeń w ZUS  
Jeśli chcesz, abyśmy wpłacali Twoje świadczenie na Twoje konto bankowe, zgłoś nam to we wniosku 
o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. 
Możesz to zrobić na dwa sposoby. 

1. W naszej placówce. Pomożemy Ci wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby 
zamieszkałej w Polsce).  Możesz go wypełnić w domu i złożyć go w najbliższej naszej 
placówce lub wysłać pocztą. 

2. Przez internet. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS złóż wniosek EZP. 
 
 
 

 

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/zmiana-danych-emeryta/rencisty/-/publisher/details/1/wniosek-ezp/ZUS-ER-WZD-01
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/zmiana-danych-emeryta/rencisty/-/publisher/details/1/wniosek-ezp/ZUS-ER-WZD-01

