
                            DYREKTOR
WOJSKOWEGO BIURA  EMERYTALNEGO

Data wpływu wniosku do WBE

                    w KATOWICACH
                      ul. Francuska 30
                   40-028 KATOWICE

WNIOSEK O WYPŁATĘ NIEZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ
PO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

I. Dane osoby ubiegającej się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia 

1. Nazwisko 2. Imię 

3. Numer ewidencyjny PESEL 
 posiadam nr PESEL   nie posiadam nr PESEL 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość*

II. Dane adresowe osoby ubiegającej się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

Adres zamieszkania: 

Państwo Kod pocztowy Poczta Gmina 

Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu

Adres zameldowania na pobyt stały (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania):

Państwo Kod pocztowy Poczta Gmina

Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania):

Państwo Kod pocztowy Poczta Gmina

Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu

  III. Nazwa i adres urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę 
         niezrealizowanego świadczenia1

Urząd Skarbowy w Adres

1 W przypadku osób zamieszkałych za granicą właściwy jest Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 02-103 Warszawa, ul. Lindleya 14.



IV. Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci 

    ..................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby uprawnionej do emerytury-renty – ubiegającej się o emeryturę-rentę*

   zmarłe(mu)j w dniu ......................................................... moje(mu)j ......................................................................................
data zgonu wskazać więzy rodzinne

 (np. mąż, żona, ojciec, matka, inne osoby uprawnione)

   ostatnio przed śmiercią zamieszkałe(mu)j w ...........................................................................................................................
państwo, kod pocztowy, poczta, gmina(dzielnica) miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu

    ..................................................................................................................................................................................................

   uprawnione(mu)j do emerytury-renty* .......................................................... – lub ubiegające(mu)j się o emeryturę-rentę*.
               symbol i numer świadczenia 

   Należność proszę przekazać: na mój rachunek w banku2 ……………………......................................................................

   .................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres banku

nr rachunku bankowego

   - pod wyżej podany adres zameldowania na pobyt stały – zamieszkania – do korespondencji* 

   Do wniosku załączam...................... dowodów.

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 KK, który za składanie fałszywych zeznań przewiduje do 3 lat pozbawienia

wolności,  oświadczam,  że  dane  zawarte  w  niniejszym  wniosku  podane  zostały  zgodnie  z  prawdą,  co  potwierdzam

własnoręcznym podpisem

......................................, dnia ............................. 20.......... roku.

.................................................................................
podpis wnioskodawcy

*) Niepotrzebne skreślić

Informacja

1. W razie  śmierci  osoby,  która  zgłosiła  wniosek o świadczenia  określone  w ustawie  z dnia  10 grudnia  1993 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U.z 2015 r.,  poz. 330-jt.)  świadczenia należne jej do dnia śmierci przysługuje małżonkowi  lub
dzieciom, a w razie ich braku – kolejno: wnukom, rodzicom, dziadkom i rodzeństwu. Świadczenie wypłaca się:
1) małżonkowi lub dzieciom zamieszkałym z nią w dniu jej śmierci, 

2) małżonkowi lub dzieciom niespełniającym warunku określonego w pkt 1 albo innym członkom rodziny, jeżeli pozostawali na utrzymaniu
osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia, lub osoba ta pozostawała na ich utrzymaniu.

2. Wniosek niniejszy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w WBE o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła
wniosek o świadczenie określone ustawą, rozpatrzenia prawa do tego świadczenia i wydania decyzji.

3. Roszczenia  o wypłatę  świadczeń o  których  mowa  w pkt.  1  wygasają  po upływie  12  miesięcy  od  dnia  śmierci  osoby,  której  świadczenia
przysługiwały, chyba że osoba, o której mowa w pkt 1 wystąpi z wnioskiem o dalsze prowadzenie postępowania.

4. Z kwoty niezrealizowanych świadczeń WBE jako płatnik jest obowiązany pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18 %.

2 W przypadku rachunków bankowych w banku za granicą należy podać nazwę i adres banku oraz pełny numer rachunku bankowego w formie IBAN
(Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) oraz kod SWIFT.
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