eWUŚ
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Elektroniczna Weryfikacja
Uprawnień Świadczeniobiorców

DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK
Zaktualizuj dane ubezpieczonych przekazane do ZUS:
będą mogli łatwiej zarejestrować się u lekarza
już od 1 stycznia 2013 r.
system eWUŚ* ułatwi potwierdzenie prawa
do świadczeń zdrowotnych

ważne, by dane ubezpieczonych
i członków ich rodzin były aktualne



sprawdź i zaktualizuj dane ubezpieczonych
i członków ich rodzin,
wyjaśnij z nimi wszystkie wątpliwości





przypomnij ubezpieczonym
o obowiązku zgłaszania zmian





zarejestruj się na pue.zus.pl
i na bieżąco sprawdzaj dane ubezpieczonych

* Informacje o systemie Elektronicznej Weryﬁkacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) znaleźć
można na stronie internetowej NFZ, www.nfz.gov.pl

pue.zus.pl

www.zus.pl
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Szanowny Kliencie
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ*.
Dlatego ważne jest, żeby w bazie NFZ były aktualne dane
o okresach ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonych
i o członkach ich rodzin.
ZUS przekazuje do NFZ dane, które zostały wykazane w dokumentach ubezpieczeniowych.
Dlatego też prosimy o sprawdzenie, czy do ZUS zostały przekazane poprawne dane o ubezpieczonych, (m.in. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach).
Szczególnie prosimy o sprawdzenie aktualności danych dotyczących członków rodzin zgłoszonych przez ubezpieczonych, gdyż często zdarza się, że nie zostało przekazane wyrejestrowanie, w przypadku gdy:
 wyrejestrowano ubezpieczonego, który zgłosił członka rodziny,
 członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),
 pełnoletni członek rodziny ukończył naukę,
 członek rodziny, w tym dziecko i małżonek, uzyskał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.).
Dlatego sprawdź dokumentację ubezpieczeniową oraz wyjaśnij z ubezpieczonymi wszystkie wątpliwości. Gdyby okazało się, że nie wyrejestrowano ubezpieczonego lub członków
jego rodziny mimo takiej konieczności, pilnie spełnij ten obowiązek. Przypomnij także ubezpieczonym o konieczności aktualizowania informacji o członkach ich rodziny.
Zarejestruj się na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl) i sprawdzaj na bieżąco, czy przekazane przez Ciebie dokumenty ubezpieczeniowe zawierają aktualne dane.
* Informacje o systemie Elektronicznej Weryﬁkacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) znaleźć
można na stronie internetowej NFZ, www.nfz.gov.pl

pue.zus.pl

www.zus.pl

