Oświadczenie uczestnika PPK
dotyczące wskazania osób uposażonych

DANE UCZESTNIKA PPK
Numer rachunku PPK
lub nazwa pracodawcy:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:

Data urodzenia:

D

D

-

M M

-

R

R

R

R

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego):

AKTUALNE DANE KONTAKTOWE
E-mail:
Telefon:
Niniejszym unieważniam swoje poprzednie dyspozycje dotyczące osób uposażonych i jednocześnie wskazuję jako uposażone
następujące osoby:

DANE OSOBY UPOSAŻONEJ
Imię:							   
Nazwisko:
PESEL: 					      Data urodzenia:				
D D - M M - R R

R

R

Udział procentowy:

%

R

R

Udział procentowy:

%

R

R

Udział procentowy:

%

Ulica:
Nr domu:			     Miejscowość:
Nr lokalu: 			    Kraj:
Kod pocztowy: 			    
-

DANE OSOBY UPOSAŻONEJ
Imię:							   
Nazwisko:
PESEL: 					      Data urodzenia:				
D D - M M - R R
Ulica:
Nr domu:			     Miejscowość:
Nr lokalu: 			    Kraj:
Kod pocztowy: 			    
-

DANE OSOBY UPOSAŻONEJ
Imię:							   
Nazwisko:
D D - M M - R R
PESEL: 					      Data urodzenia:				
Ulica:
Nr domu:			     Miejscowość:
Nr lokalu: 			    Kraj:
Kod pocztowy: 			    
Podpis złożony na formularzu należy potwierdzić notarialnie. Brak potwierdzenia spowoduje nieskuteczność dyspozycji.
Data złożenia oświadczenia
D

D

-

M M

-

R

R

R

R

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres:

Podpis uczestnika PPK

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych są dobrowolne fundusze emerytalne, reprezentowane przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod tel. 801 218 218 lub e-mail:aegonppk@pocztylion.com. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
możliwy jest za pomocą email: IODO_PTE@pocztylion.com. Przypominamy o przysługującym każdemu prawie dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest
dobrowolne. Więcej informacji na stronie www.ppk-aegon.pl

WAŻNE INFORMACJE
•
•

Należy zwrócić uwagę, aby suma udziałów wszystkich osób uposażonych nie przekraczała 100%. Jeżeli suma udziałów przekracza 100% lub udziały
nie zostały w ogóle określone przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe.
Jeśli suma udziałów jest niższa niż 100%, środki dzielone są według wskazanych udziałów procentowych, a pozostała część wchodzi w skład masy
spadkowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Art. 21.4. W
 skazanie osoby, która jako osoba uprawniona ma otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK po jego śmierci, staje
się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią uczestnika PPK. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego,
przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że uczestnik PPK zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
Art. 85.1. J eżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy
środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK,
w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
Art. 86.1. Ś
 rodki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 85, przekazywane są osobom
uprawnionym.

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A.ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa,
www.ppk-aegon.pl, aegonppk@pocztylion.com
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Infolinia:
801 218 218

PPK-01

