
                                                                   
  

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU RODZINA 500+ W SYSTEMIE  

BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ALIOR BANKU  

Możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej dostępna 

jest wyłącznie dla Klientów:  

1. których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w 

Placówce Banku,  

2. których PESEL został podany do wiadomości banku,  

3. którzy ukończyli 18 lat.  

Jeśli rachunek został założony w procesie zdalnym (za pośrednictwem kuriera lub potwierdzając umowę 

przelewem z innego banku) i nie dokonano dotychczas weryfikacji Twojej tożsamości w placówce banku, 

w pierwszej kolejności zapraszamy do dowolnej placówki banku w celu potwierdzenia tożsamości – 

wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.  

 

  

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku:  

1. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie: 

https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz instrukcją wypełniania 

wniosku: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dlarodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-

wniosek-o-rodzina-500plus/zobacz-jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/. 

2. Jeśli do wniosku będziesz dołączał dokumenty lub oświadczenia, przygotuj  ich zdjęcia lub skany. 

System dopuszcza wyłącznie załączniki, które spełniają poniższe warunki:  

1. Format pliku: PDF, PNG, JPG. Aby zweryfikować typ pliku należy kliknąć  w plik prawym 

przyciskiem myszki i wybrać opcję Właściwości, informacja „Typ pliku” wyświetlona będzie w 

górnej części okna.  

2. Rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekraczać 1 MB.  

3. Rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 3,5 MB 

4. Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych  i spacji oraz muszą być 

unikalne w ramach jednego wniosku.  

3. Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Dlatego przed przystąpieniem do 

wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom Alior Banku  

na otwieranie wyskakujących okien.  

1. FireFox: Narzędzia -> Opcje -> Treść -> Wyskakujące okna -> Wyjątki. Wpisz kolejno adresy 

witryn https://aliorbank.pl oraz https://wnioski.aliorbank.pl  i kliknij Zezwalaj, a następnie 

Zamknij.  

2. Chrome: ikonka “hamburger” (trzy poziome linie z prawej strony, u góry) -> Settings -> Show 

advanced settings -> Content settings -> Pop-ups -> Manage exceptions. Wpisz adres  

https://aliorbank.pl i kliknij Done. Następnie jeszcze raz wejdź w opcję Manage exceptions i dodaj 

adres https://wnioski.aliorbank.pl.  

3. Internet Explorer: Narzędzia -> blokowanie wyskakujących okienek -> Ustawienie blokowania 

wyskakujących okienek -> Wpisz kolejno adresy witryn https://aliorbank.pl oraz 

https://wnioski.aliorbank.pl i kliknij Dodaj,  a następnie Zamknij.  



                                                                   
  

  

  

WYPEŁNIENIE WNIOSKU  

Krok 1  

Zaloguj się do systemu bankowości internetowej: https://system.aliorbank.pl/sign-in  

 

  

Krok 2 

Przejdź do sekcji Usługi  -> eUrząd -> Wniosek Rodzina 500+.  

 

 

 

 

https://system.aliorbank.pl/sign-in


                                                                   
  

  

  

Krok 3 

Wybierz opcję Wniosek Rodzina 500+. Zostaniesz przekierowany na ekran startowy wniosku. Zapoznaj się z 

zamieszczonymi tam informacjami i kliknij w Złóż wniosek.  

 

 

 

 

 

 



                                                                   
  

 

 

Krok 4 

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wniosku, uzupełnij też nazwę miejscowości, w której 

składasz wniosek. Data uzupełniana jest automatycznie. Następnie kliknij Uruchom formularz. 

 

  

 

 

 

  



                                                                   
  

 
 

 

 

 

 

Krok 5 

Wskaż okres świadczeniowy, na który składasz wniosek. Kanałem bankowym można złożyć wniosek 

tylko jako matka lub ojciec dziecka. W pozostałych przypadkach należy skorzystać z PUE ZUS. 

Wskaż Tak jeżeli jesteś matką lub ojcem dziecka i wybierz opcję Dalej. 

 

 

Krok 6  

Twoje dane zostaną pobrane z kartoteki założonej w banku. Uzupełnij Stan cywilny oraz zweryfikuj 

Obywatelstwo. Następnie wybierz opcję Dalej. 



                                                                   
  

 

Krok 7 

Wypełnij formularz. Dane, które były wcześniej podane  do wiadomości banku, zostaną automatycznie 

uzupełnione.  

Wskaż nr konta bankowego, na które ma nastąpić wypłata świadczenia. 

 



                                                                   
  

 

W przypadku osób zamieszkałych zagranicą na terenie UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii istniej możliwość 

wskazania rachunku w państwie  UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii, na które będziesz otrzymywał świadczenie. 

 

 

 



                                                                   
  

Krok 8 

Udziel odpowiedzi, które pozwolą sprawdzić czy w Twoim przypadku mają zastosowanie unijne przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczeń. 

W przypadku odpowiedzi twierdzących na jedno z pytań zostaniesz poproszony o dodatkowych danych. 

Po uzupełnieniu formularza wybierz opcję Dalej. 

 

 

  



                                                                   
  

Krok 8  

Podaj dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie.  

 

W przypadku dzieci, którym nie nadano numeru Pesel podaj rodzaj dokumentu tożsamości oraz serię i jego 

numer. W takim przypadku zostaniesz poproszony o dołączenie do wnioski aktu urodzenia dziecka. 

Na wniosku podaj dane wszystkich dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie. Po uzupełnieniu formularza 

wybierz opcję Dalej. 

 



                                                                   
  

 

Krok 9 

Dołącz do wniosku wymagane załączniki. Zostaniesz o nie poproszony, jeżeli: 

• wskazałeś na wniosku jako swoje obywatelstwo inne niż polskie – w takim przypadku dołącz dokument 

potwierdzający legalność pobytu w Polsce 

• dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie nie ma nadanego nr PESEL – w takim przypadku dołącz 

akt urodzenia dziecka wraz z jego tłumaczeniem na język polski w przypadku, gdy akt urodzenia został 

wystawiony w innym państwie niż państwo UE/EFTA albo Wielka Brytania 

Zapoznaj się z treścią pouczenia oraz zaakceptuj wszystkie oświadczenia wyświetlone na wniosku. 

Następnie wybierz opcję Dalej. 

 



                                                                   
  

 

  



                                                                   
  

Krok 10 

Zapoznaj się z zestawieniem danych, które podałeś na wniosku. Na tym etapie możesz pobrać dokument 

Wniosku. Uwaga! Po zatwierdzeniu wniosku nie będzie już takiej możliwości. 

Potwierdzenie wniosku następuję poprzez zatwierdzenie kodem SMS. W tym celu wybierz opcję Generuj kod 

SMS. Wpisz otrzymany kod sms i wybierz opcję Potwierdź. 

 



                                                                   
  

 

Krok 11 

Po poprawnym przetworzeniu wniosku w systemie Banku otrzymasz komunikat o wysyłce wniosku do ZUS 

 

 

Po przekazaniu przez bank wniosku do ZUS,  na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 

będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ nr 

<identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu: noreplay@zus.pl 

 

 


