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Ewolucja, a nie rewolucia
rozw6j e-uslug dla rolnictwa i mieszkarlc6w wsi

W ramach doskonalenia uslug Swiadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego lJbezpieczenia
lecznego wdrala system informatyczny - Portal dla Rolnik6w eKRUS, udostqpniony w
przestrzeni publicznej za poSrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w
Bialymstoku i podlegtych mu plac6wkach system jest juz dostEpny pod adresem www.ekrus.gov.pl.
Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonychw KRUS ro1nik6w, mat2onk6w rolnik6w i domownik6w
podlegaj4cych ubezpieczeniu spolecznemu rolnik6w lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz czlonk6w
ich rodzin zgloszonych za poSrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez Portal dla Rolnik6w eKRUS ubezpieczeni maj4 dostqp m.in. do wlasnych danych
ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykant sktradek, ich biehqcej wysokoSci, a tak2e
informacji o zbli1aj4cych siq terminach platnoSci bez koniecznoSci wizyty w jednostce oraz poza
godzinami pracy urzEdu.
KRUS w Bialymstoku zaprasza do korzystania z nowej mozliwoSci kontaktu z
urzqdem. Wystarczy dowolna przeglqdarka internetowaoraz aplikacja umozliwiaj qca odcz7fr.plik6w w
formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu uzytkownika nale2y na stronie
www.ekrus.gov.pl w okienku,,zarejestruj siq" wypehrid wniosek, a nastqpnie wydrukowad go iwrazz
nim udad siq do jednostki KRUS, w kt6rej jest siq ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza
podstawowymi danymi ewidencyjnymi, nale?y podai adres poczty elektronicznej (email), kt6ry jest
niezbEdny do przekazania loginu i hasla dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania
hasla, bqdL wymiany informacji miqdzy uzytkownikiem a KRUS. Wniosek molna r6wniez przekazat
OddziaN Regionalny

za poSrednictwem poczty lub wypehri6 na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ulatwienia poruszania siq w Portalu na jego stronie udostqpniony zostat,,Przewodnik po eKRUS",
w kt6rym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa Rolniczego lJbezpieczenia Spolecznego doskonal4c swoje uslugi dqZy do umozliwienia
ubezpreczonym pehrego kontaktu z urzqdem rownie2 drog4 elektronicznq. W przyszlolci planowane
jest udostEpnienie mozliwoSci dokonywania platnoSci online orczpozyskiwania zalwradczeri w trybie
w pehri elektronicznym.
Oddzial Regionalny KRUS w Biatymstoku zachqca osoby ubezpieczone
ko munikacj i z urzEdem za po Srednictwem Port alu.

w KRUS do rejestracji i
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