
WNIOSEK
o zAs!ŁEK PoGRzEBovl'Y

lnstrukcja wypełniania

Wypełnł t6n Wniosek' jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy.
Ustalimy Twoje prawo do zasiłku ijego wysokośó.

1. Wypełnij WlELKlMl L|TEMMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oł\ÓWkiem)
4. Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z doĘczoną do niego lnformacją

Dane osoby zmarłej

Numer PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toŹsamość

lmię

Nazwisko

osoba zmarła do dnia śmierci:

podaj seię i numer jej innego

Pobierała świadczenia z zus

Była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi

osoba zmarła była członkiem mojej rodziny

n
n

TAK

TAK

! rnx !ue

!
!

NIE

NIE

osoby zmaiei w stośunku do cbbie
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Numer PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

lmię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Nazwa państwa

Numer telefonu

Numer lokalu

Miejscowośó

Adres do korespondencji

Numer lokalu

Miejscowośó

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Nazwa państwa

Podaj numer telefonu _ to ułatwi nam
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Wypołnll'Jożeliosoba zmarła nle poblerała świadczeń zzusalbo nie była objętd ubezpieczeniami emeMalnym
I rentowyml:

Poblórarn świadczenia z zus

Jegtom objęty ubeŹpleczeniaml emerytalnym
I rontowyml

n
!

!
n

TAK

TAK

NIE

NIE

Dane wnloskodawcy - innego podmiotu

NIP

Numer REGON

NaŻWa albo imię i nazwisko

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Nazwa państwa

Numer telefonu

oświadczam, że:

Miejscowośó

nie podałeś NlP. podaj numer

nam kontak w Twojej sprawie

Pokryłem koszty pogŻebu

zasiłek pogzebowy

n
!

w całości

został

!
tr

w części

nie został wypłacony z innego tytułu

zakład Ubezpieczeń społecznych W internecie - v'ww.zus.pl Strona 3 z 4



z-12

f-l n" rachunek bankowy

fl na podany re wniosku adres

I zamieszxani" ! do korespondencji

zalączam

Jako osoba Występująca z wnioskiem o zasiłek pogŻebowy jestem świadomy okoliczności, że zasiłek pŻysługuje osobom
lub podmiotom, które pokryły koszty pogzebu. W razie gdy po otrzymaniu zasiłku pogŻebowego, z wnioskiem o zasiłek
pogrzebowy po tym samym zmarvm wystąpi inna osoba lub podmiot, który pokrył w części koszty pogrzebu' należny mi zasiłek
pogrzebowy będzie ustalony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Różnica między kwotą zasiłku pobranego
przeze mnie a kwotą należną będzie stanowiła śWiadczenie nienależnie pobrane w rozumieniu ań. 138 ust. 2 pkt.l ustawy
o emeryturach i rentach z FUs, które będę obowiąany zwróció.

Czytelny podpis
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