
Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi  
„e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia 
członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych. 

E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, którzy bezpiecznie, 
wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 
Wszystkie dane do przelewu wypełniane są w systemie automatycznie, dzięki czemu spada ryzyko 
popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych do przelewu bankowego. Paybynet KIR 
przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płatnika na wskazane konto bankowe KRUS. 

Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału dokonują 
jednej płatności, którą KRUS rozksięgowuje odpowiednio na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Dodatkowo rolnicy mają możliwość opłacenia składki 
na ubezpieczenie zdrowotne oraz uregulowanie ewentualnego zadłużenia. 

Już od jakiegoś czasu, dzięki Portalowi eKRUS, rolnicy mogą sprawdzić przebieg historii ubezpieczenia, 
bieżącą wysokość składek. Zdalny dostęp do Portalu daje również osobom ubezpieczonym dostęp 
do informacji o zbliżających się terminach płatności, a także do ich danych ewidencyjnych. 

Uruchomienie płatności internetowych to ważny etap w rozszerzeniu pakietu usług on-line zarówno dla 
ubezpieczonych w KRUS, jak i dla samej instytucji, bo pozwala odejść od drukowania i wysyłania 
kosztownych i pracochłonnych blankietów papierowych. 

Liczba banków współpracujących z KIR stale się zwiększa, dlatego też Kasa zachęca do zapoznania z ich 
aktualną listą na stronie: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/. 

Kasa z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych opłat. Do kwoty przelewu doliczona zostaje jedynie 
prowizja na rzecz operatora systemu Paybynet – Krajowej Izby Rozliczeniowej, w wysokości 59 gr. 
Wysokość prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty dokonywanej płatności. 

Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych płatności, KRUS przypomina o zachowaniu 
szczególnej ostrożności podczas korzystania z swojego konta ubezpieczeniowego, a w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawnego działania usługi na Portalu eKRUS, prosi o przekazywanie 
informacji na adres ekrus@krus.gov.pl oraz niedokonywanie płatności do czasu wyjaśnienia problemu. 

Więcej informacji na temat e-składki i funkcjonowania portalu eKRUS można znaleźć na stronie 
www.ekrus.gov.pl. 
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