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Mo¿na odzyskaæ pieni¹dze z ZUS i OFE
Wydaje siê to niemo¿liwe i niewiarygodne. Czy mo¿na
odzyskaæ pieni¹dze
zgromadzone w ZUSie i Otwartych Funduszach Emerytalnych?
Oczywiœcie, ¿e tak!mówi z uœmiechem
Daniel Kaparuk, by³y
wieloletni pracownik
ZUS, dziœ Ekspert w
zakresie spraw zwi¹zanych z ZUS-em,
bezpieczeñstwem
pracy, odszkodowaniami osobowymi i
maj¹tkowymi z ubezpieczeñ sprawców
– Jakie pieni¹dze s¹
nale¿ne z ZUS i OFE?
– Mówimy o pieni¹dzach
przekazywanych od 1999
roku za poœrednictwem
ZUS do Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz œrodkach gromadzonych na
wydzielonych subkontach w
ramach II filaru ubezpieczeniowego w ZUS. ¯eby
zrozumieæ, o czym mówimy, niezbêdne jest przypomnienie zasad, reguluj¹cych
wprowadzon¹ reformê w
zakresie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych od 1999
roku. Najwiêksze zmiany
dotyczy³y osób urodzonych
po 1 stycznia 1949 roku.
Mianowicie wprowadzono
wówczas system oparty na
filarach. Pierwszy filar obowi¹zkowy to sk³adki gromadzone w ZUS, II filar to
sk³adki gromadzone z za³o¿enia w ZUS na subkontach lub Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE).
W zale¿noœci od roku urodzenia fakt przyst¹pienia do
OFE by³ dobrowolny (osoby urodzone od 01.01.194931.12.1968) lub obowi¹zkowy dla urodzonych od
01.01.1969
r.
do
31.01.2014r. Pieni¹dze z
ZUS i OFE mo¿ne odzyskaæ wszystkie, które zosta³y zgromadzone od 1999
roku. Wysokoœæ tych œrodków jest bardzo ró¿na.
Zale¿y ona od indywidualnych dochodów, z których
odprowadzona by³a obowi¹zkowa sk³adka od ka¿dej osoby zatrudnionej lub
prowadz¹cej dzia³alnoœæ.
Czym wy¿sze wynagrodzenia, tym wiêcej sk³adek do
odzyskania.
– Kto mo¿e odzyskaæ
pieni¹dze z OFE i ZUS?
– Zaznaczyæ trzeba, ¿e
pieni¹dze odzyskaæ mo¿na
z ZUS/OFE po osobie
zmar³ej, niezale¿nie od przyczyny zgonu. Warunek kluczowy - osoba ta musia³a
przyst¹piæ do Otwartego
Funduszu Emerytalnego.

Nawet jeœli wyp³acono rodzinie zasi³ek pogrzebowy,
a ¿ona pobiera œwiadczenie
jako renta rodzinna po mê¿u,
nadal przys³uguje zwrot
zgromadzonychpieniêdzyw
ZUS i OFE i nie przedawnia siê. Jeœli rodzina nie
bêdzie ¿¹daæ zwrotu, nigdy
tych pieniêdzy nie otrzyma.
Zostan¹ one w ZUS i Funduszach Emerytalnych, które nie przeka¿¹ tych œrodków osobom uprawnionym
czy spadkobiercom.
– Czy osoba ¿yj¹ca
mo¿e otrzymaæ zwrot
zgromadzonych pieniêdzy
w ZUS i OFE?
– Niestety, osoba ¿yj¹ca
nie mo¿e otrzymaæ zwrotu
zgromadzonych przez siebie pieniêdzy. Mo¿e natomiast otrzymaæ zwrot zgromadzonych pieniêdzy przez
zmar³ego cz³onka rodziny
lub bliskich. Wyj¹tkiem w
zakresie odzyskania w³asnych pieniêdzy z ZUS jest
nadp³ata powsta³a z zupe³nie innej sytuacji np. zbiegów ubezpieczeñ zwi¹zanych z aktywnoœci¹ zawodow¹, ale w takiej sytuacji
obowi¹zuj¹
terminy
przedawnieñ. Jest to ju¿
zupe³nie inna konstrukcja
prawna i inne œrodki gromadzone w ZUS-ie.
Osobom, które trafiaj¹ do
mnie po pomoc, zawsze
udzielam bardzo szerokiej
informacji o tym, co jest
mo¿liwe w konkretnych
sytuacjach i jak rozwi¹zaæ
konkretne problemy. Wiêkszoœæ sytuacji jest bardzo
indywidualna, dlatego odpowiadaj¹c na zadane pytanie o pieni¹dze z II filaru
czyli pieni¹dze OFE i
subkonta ZUS, stwierdziæ
trzeba, ¿e osobom ¿yj¹cym
zwrot takich sk³adek nie
przys³uguje. Jedynie szczególne uwarunkowania zawodowe konkretnej osoby
mog¹ pozwoliæ na zwrot
nadp³aconych sk³adek do
ZUS.
– Wydaje siê skomplikowane. Czy rzeczywiœcie jest to mo¿liwe?
– Oczywiœcie, ¿e jest
mo¿liwe. Pracowa³em kilkanaœcie lat w ZUS-ie,
wiem jakie stanowisko prezentuje ZUS do tej pory. Z
pokor¹ i uœmiechem mówiê
wszystkim czytelnikom , ¿e
mamy orê¿ w postaci przepisów prawna powszechnie obowi¹zuj¹cego, które
gwarantuj¹, ¿e mo¿emy
¿¹daæ zwrotu zgromadzonych pieniêdzy w formie
sk³adek w Otwartych Funduszach Emerytalnych po
zmar³ych bliskich. Je¿eli mi
nie wierzycie, to zapraszam
do siebie wszystkie osoby
zainteresowane. Doradzê i

pomogê w odzyskaniu pieniêdzy. Odzyskamy sk³adki
z OFE, w rezultatach dzia³añ bêdzie mo¿na zweryfikowaæ skutecznoœæ i prawdziwoœæ tego, o czym mówiê.
–Od kiedy o tym wiadomo, ¿e pieni¹dze s¹
mo¿liwe do odzyskania
z OFE i ZUS?
– Od d³ugiego czasu, nikt

nale¿nych jej pieniêdzy.

natomiast tego nie praktykowa³. Materia ta by³a jak
bezludna wyspa, o której
zapomniano. Dziœ trzeba
ludziom pomóc. Wiele rodzin po utracie bliskich,
rodziców, wspó³ma³¿onków,
czy dzieci zostaje w trudnej
sytuacji i finansowej, i emocjonalnej. Utrata bliskich
naprawdê jest sytuacj¹
bardzo trudn¹, pochówek
kosztuje, czêsto obni¿a siê
poziom ¿ycia rodziny, dzieci
ucz¹ce siê zabiegaj¹ wraz
z rodzicem czy wspó³ma³¿onkiem zmar³ej osoby o
rentê rodzinn¹. Nikt nie podpowiada tym ludziom, ¿e
mo¿na odzyskaæ pieni¹dze
zgromadzone w Otwartych
Funduszach Emerytalnych i
ZUS. Przykre jest to, ¿e
informacji na ten temat nikt
nie otrzymuje w ZUS-ie
przy sk³adaniu dokumentów niezbêdnych do zasi³ku
pogrzebowego.
Przecie¿zgromadzonepieni¹dze w ZUS i OFE przez
zmar³ego s¹ nale¿ne jego
rodzinie, osobom które kocha³. Rodzina pozbawiana
jest takich informacji, to
powoduje, ¿e nigdy mo¿e
nie dowiedzieæ siê o tym,
nigdy mo¿e nie odzyskaæ

– Pomagam ludziom w
ich sytuacjach ¿yciowych.
Zajmujê siê tematyk¹ bezpieczeñstwa pracy, szkolê i
edukujê, t³umaczê zawi³oœci
prawa ubezpieczeñ spo³ecznych czyli zajmujê siê tematyk¹ ZUS, pomagam
tak¿e w sprawach inwestycyjnych, consultingowych,
zajmujê siê równie¿ odszkodowaniami, sprawami
zadoœæuczynieñ, szodami
osobowymi i maj¹tkowymi
z OC sprawcy, wypadkami
komunikacyjnymi, darmowymi autami zastêpczymi z
polisy sprawcy wypadku,
pomoc¹ w uzyskaniu nale¿nych odszkodowañ poszkodowanym w wypadkach i
wieloma innymi sprawami
pomniejszymi,jakus³ugirozliczeñ z ZUS, us³ugami informatycznymi, doradztwem. Pracujê i pomagam
ludziom w ca³ej Polsce.

– Pracowa³ Pan w ZUSie, kandydowa³ Pan na
Dyrektora ZUS-u w
Ostrowie Wielkopolskim, by³ Pan Naczelnikiem Wydzia³u Rozbudowy Miasta i Inwestycji
w Urzêdzie Miejskim w
Kaliszu. Czym zajmuje
siê Pan obecnie?

– Czy ka¿da rodzina
mo¿e otrzymaæ zwrot pieniêdzy po zmar³ym bliskim, zgromadzonych w
OFE i ZUS?
– Najwa¿niejsi s¹ uprawnieni wskazani w OFE.
Wspó³pracujê z rodzin¹
zmar³ego, by optymalnie

zabezpieczyæ interesy najbli¿szych, choæ zdarzaj¹ siê
te¿ sytuacje wyj¹tkowe,
których nie da siê przewidzieæ.
– Jakie to sytuacje,
mo¿e Pan wskazaæ przyk³ady?
– Rzeczywistoœci¹ zaskakuj¹c¹ rodziny mo¿e byæ
sytuacja, gdzie okazuje siê,
¿e osob¹ wskazana przez
zmar³ego jako w³aœciw¹ do
otrzymania zgromadzonych
pieniêdzy jest na przyk³ad
przyjació³ka, a nie ¿ona, lub
te¿ Fundacja. Tak te¿ mo¿e
siê zdarzyæ.
– Kto mo¿e ¿¹daæ zwrotu sk³adek z OFE, zgromadzonych przez zmar³ego?
– Najczêœciej jest to najbli¿sza rodzina, ale ¿¹daæ
mo¿e tak¿e partnerka lub
partner, lub przyk³adowo
by³a ¿ona lub m¹¿. Sytuacje
tak naprawdê pisze samo
¿ycie. Ja pomagam sformalizowaæ wszystkie sytuacje w odniesieniu do zaistnia³ych, istniej¹cych realiów. Pomagam ka¿demu,
komu mogê pomóc w tym
zakresie. Sk³adki z OFE i
ZUS mo¿na odzyskaæ, gdy
zmar³y zmar³ w latach 19992018, ró¿nica bêdzie tylko
w wysokoœciach zgromadzonych pieniêdzy w ZUS
i OFE, ale mo¿liwoœæ odzyskania œrodków nie
przedawnia siê nawet, jeœli
osoba zmar³a ponad 15lat
temu.
– Jak d³ugo czeka siê
na zwrot sk³adek z OFE
i ZUS?
– Po zebraniu kompletu
dokumentów od miesi¹ca
do maksymalnie trzech miesiêcy, w zale¿noœci od iloœci
osób uprawnionych i dzia³ania poszczególnych dysponentów œrodków, zgromadzonych w OFE i ZUS.
– Jak dokonywany jest
zwrot sk³adek przez
ZUS?
– Czêœæ jest w formie
transferu i zasila konto emerytalne osoby uprawnionej,
czyli pracuje na emeryturê
osoby otrzymuj¹cej te œrodki, czêœæ jest w ¿ywym
pieni¹dzu.
– Czy ktoœ zajmowa³
siê tym do tej pory?
– Nie mam wiedzy, by
ktokolwiek o tym mówi³ lub
siê zajmowa³. Ja zajmujê
siê tymi zagadnieniami w
ramach wspó³pracy z Europejskim Centrum Odszkodowañ S.A., wspó³pracujê z najlepszymi profesjonalistami.
– Ile kosztuje Pana
pomoc w odzyskiwaniu
sk³adek, zgromadzonych
przez zmar³ego w OFE?
– Przede wszystkim po-

magamy, nie pobieram ¿adnych op³at wstêpnych. Spotkanie ze mn¹ w sprawach
zwi¹zanych z odzyskiwaniem pieniêdzy z OFE i
ZUS, nic nie kosztuje. Nie
pobieram ¿adnych op³at
tak¿e jeœli zagadnienia dotycz¹ odszkodowañ z ubezpieczeñ OC sprawcy, odzyskiwania pieniêdzy z OFE
i ZUS. Op³ata za us³ugê jest
potr¹cana z odzyskiwanych
pieniêdzy z ZUS i OFE i
jest ona naprawdê nieodczuwalna dla ka¿dej osoby.
– Czy du¿o jest takich
spraw w Kaliszu, w Polsce?
– Rocznie umiera oko³o
400.000 osób w Polsce,
umieraj¹ coraz m³odsi ludzie. Zwrot pieniêdzy z ZUS
i OFE przys³uguje niezale¿nie od powodu i okolicznoœci œmierci. Nawet jeœli ktoœ
zmar³, bêd¹c pod wp³ywem
alkoholu lub w trakcie przestêpstwa, jego rodzinie przys³uguje zwrot pieniêdzy,
które zgromadzi³ w OFE.
Nie wiem, czy uda siê z
informacj¹ o tym dotrzeæ
do wszystkich, którzy mogliby z tego skorzystaæ, ale
warto mówiæ ludziom, jakie
maj¹ prawa i co im siê
nale¿y. Zauwa¿yæ mo¿emy
na kaliskich cmentarzach
oraz parafiach ile osób
odchodzi tego œwiata chocia¿by w Kaliszu. Du¿a
czêœæ osób zmar³ych urodzi³a siê w roku 1949r. i
póŸniejszych, mog³y wiêc
przyst¹piæ do OFE dobrowolnie, osoby od 1969 roku
musia³y obowi¹zkowo przyst¹piæ do OFE. Z kont
takich zmar³ych mo¿na odzyskaæ pieni¹dze z OFE i
ZUS, to naprawdê bardzo
du¿a liczba osób, bo dotyczy obecnie nawet i ludzi
m³odych, jak i 60 latków.
– Jak mo¿na siê z
Panem skontaktowaæ?
– Najlepiej telefonicznie
pod numerem 513-513-567
i ustaliæ ze mn¹ termin
spotkania. Przyjmujê w Kaliszu przy ulicy Skalmierzycka 10 pokój nr 18 na
pierwszym piêtrze w firmie
o nazwie Ekspert. Doje¿d¿am tak¿e do klientów,
nie pobieram za to ¿adnych
op³at. Poniewa¿ poœwiêcam du¿o czasu klientom,
tak¿e je¿d¿¹c do nich, nie
zawsze bêdê dostêpny w
firmie. Proszê zatem o
telefon, ewentualnie informacjê sms z proœb¹ o
kontakt (oddzwoniê) lub
przes³aæ informacjê mailowo na adres:
ekspert-bhp@tlen.pl
Rozmawia³:
Arkadiusz WoŸniak

