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Szanowny Panie 

W nawiąLaniu do otrzymanej korc pondcncji \ sprawie rachunku bankowego, która 

wypłynęła do Zakładu Ubezpieczeń polecznych I Oddział w Warszawie - Wydział Realizacji 

Umów Międzynarodowych 27.04.2016 r. ponownie informujemy, iż kod identylikacyjny banku 

w postaci BIC/SWIFT: WFBIUa 6 , poświadczony przez notariusza nie je ·t właściwym 

identyfikatorem dla formatu A 11 "'direct deposit", lecz. przeznacz.On) je t do przekaz.u 'wiadczeń 

metodą „wire transfer", która może p wodować pono zenie przez Pana dodatkowych opiat 

bankowych. 

W związku z powyższym pro imy o w kazanie kodu ident fikacyjnego banku 

w postaci Routing/number, tj. dzicwięcio - cyfr wego numeru identyfikacyjnego banku. 

Powyższą informację pro imy pilnie nadesłać na adrc. Wydziału z.a pośredni lwem 

poczty, faksem na nr O 11 48 22 827 53 71 lub pocztą elektroniczną na adre : wrum(a)zu .pl. 

wrum(ti)zus.pl 
W\\W.ZUS.p! 

Z poważaniem 

li: (22) 569-36-04 13 
faks: (22) 827-53-71 

robertlebowitz
Highlight



Dear Sir: 

With regard to the correspondence that we have received in the matter of the bank account that came to 
the Department of Social Insurance branch I in Warsaw – Department for International Agreements, on 
4/27/2016, we once again inform you that the bank identification code in the form of BIC/SWIFT: 
WFBIUS68, certified by a notary, is not the correct identifier for the ACH “direct deposit” format, but 
rather is intended for “wire transfers”, which may cause you to be subject to additional bank charges. 

In connection with the above, we request that you send the bank identification code in the form of the 
Routing number, which is the 9-digit number identifying the bank. 

We asked urgently and send this information to the address of the department by mail, fax to 0 11 48 22 
827 53 71, or by email to the address wrum:zus.pl. 

Translation by Dr. Lawrence Schofer 


