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Zasiłek opiekuńczy KRUS - pytania i odpowiedzi
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Artykuł na temat zasiłku opiekuńczego KRUS spotkał się z dużym odzewem
z waszej strony. Ilość komentarzy była spora, dlatego postanowiliśmy zebrać
je w całość. Na ich podstawie opracowaliśmy zasiłek opiekuńczy KRUS –
pytania i odpowiedzi.
UWAGA! Zasiłki są już wypłacane!
Zasiłki opiekuńcze wypłacane są na bieżąco, po stwierdzeniu uprawnień, nie później niż
w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do
zasiłku. – Taką informację uzyskaliśmy od rzecznika prasowego Pani Teresy O’Neill. Jednakże
nim to nastąpi przedstawiamy wam naszą listę pytań i odpowiedzi.

Zasiłek opiekuńczy KRUS – na okres dłuższy niż 14>Zasiłek
opiekuńczy KRUS – na okres dłuższy niż 14 dni?
ie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020r."
href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000659/O/D20200659.pdf"
target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia br.
i Ustawy o COVID-19. Z tego powodu, okres pobierania zasiłku może być dłuższy niż 14 dni,
ponieważ ustawa obowiązuje od 31 marca br., a zasiłek można pobierać do 26 kwietnia
2020r. Okres świąteczny i dni wolne od pracy (soboty, niedziele) również wliczają się do okresu
pobierania zasiłku.

Żona ubezpieczona w KRUS-ie, a mąż w ZUS-ie – kto skorzysta
z zasiłku?
Według in>Żona ubezpieczona w KRUS-ie, a mąż w ZUS-ie – kto skorzysta z zasiłku?
ku opiekuńczego chcą skorzystać. Należy jednak pamiętać, że zasiłek opiekuńczy KRUS otrzyma
tylko 1 z rodziców. A mianowicie, ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.
Ponadto, rodzic otrzyma zasiłek jeśli podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu. O zasiłek może ubiegać się także osoba posiadająca ubezpieczenie
emerytalno-rentowe i sprawująca opiekę nad dzieckiem.
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Czy rolnik prowadzący gospodarstwo może otrzymać zasiłek?
We wniosku o zasiłek opiekuńczy widnieje informacja, że opieki nad dzi>Czy rolnik prowadzący
gospodarstwo może otrzymać zasiłek?
Oznaczałoby to, że rolnicy nie mogą starać się o pomoc finansową z KRUS. Jednakże na podstawie
informacji z infolinii chodzi o przypadki sprawowania opieki np. przez dziadków prowadzących
gospodarstwo rolne.

Zasiłek opiekuńczy KRUS – o szczegóły zapytaj dzwoniąc na
infolinię!
Ostatecznie nie wiemy jak KRUS podejdzie do rozpatrywania wniosków dlatego,
proponujem>Zasiłek opiekuńczy KRUS – o szczegóły zapytaj dzwoniąc na infolinię!
ong> pod numerem tel: 22 290 35 06. Więcej informacji można również uzyskać na stronie KRUS.
Czytaj dodatkowo o przedłużeniu zasiłku.
Zasiłek opiekuńczy na dziecko listopad 2020 – czytaj więcej

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 18

2/3

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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