Wniosek uczestnika PPK o wypłatę środków
w związku z osiągnięciem 60. roku życia

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

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

AKTUALNE DANE KONTAKTOWE
E-mail:
Telefon:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PPK (należy krzyżykiem zaznaczyć wybrany sposób wypłaty)
Wnoszę o dokonanie wypłat z mojego rachunku PPK:*
25 % środków jednorazowo i 75% w ratach

1.

liczba rat:
100 % w ratach

2.

liczba rat:
100% jednorazowo

3.

na rachunek bankowy o numerze:

*Złożenie wniosku o wypłatę w mniejszej liczbie rat niż 120, spowoduje konieczność uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.
Podpis złożony na formularzu należy potwierdzić notarialnie. Brak potwierdzenia spowoduje nieskuteczność dyspozycji.

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres:
Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Data złożenia wniosku
D

D

-

M M

-

R

R

R

R

Podpis uczestnika PPK

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
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WAŻNE INFORMACJE
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Art. 97. 1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:
1) uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.
2. O
 złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa informuje, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia,
podmiot zatrudniający.
3. W
 przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK
nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane.
Art.99. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1:
1) 2
 5% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo, chyba że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej
części środków w ratach na zasadach określonych w pkt 2;
2) 7
 5% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik
PPK, po otrzymaniu informacji o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669, 1693 i …) i o wynikającej z niej konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego,
złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat.
2. J eżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku
przez 120, a jeżeli uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest
mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo.
3. W
 ysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK na koniec miesiąca poprzedzającego
miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z wnioskiem uczestnika.
4. Uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.
5. J eżeli na podstawie zadeklarowanej liczby rat wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat
w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat.
6. J eżeli wysokość pierwszej raty po zmianie, dokonanej w trybie ust. 4, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa,
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu
złożenia wniosku przez liczbę odpowiadającą nowej liczbie rat, wynikających z wniosku uczestnika PPK, jest mniejsza niż 50 zł, zmiana zadeklarowanej
liczby rat jest niedopuszczalna.
7. J eżeli uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60. roku życia nabędzie prawo do
świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków do tego zakładu ubezpieczeń.

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
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