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WNIOSEK O WYPŁATĘ REALIZOWANĄ JAKO ŚWIADCZENIE MAŁŻEŃSKIE 

Z PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO 

PROWADZONEGO PRZEZ BNP PARIBAS PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  

(„Fundusz”) z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa REGON 383653604, NIP 1070043162 wpisany do rejestru funduszy 
inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1650, 
zarządzany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo). 
 

POUCZENIE: 

Formularz wypełniają oboje małżonkowie którzy są uczestnikami Funduszu w przypadku gdy oboje ukończyli 60 rok życia 

i zdecydowali się na wypłatę. Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.  

 

DANE PIERWSZEGO MAŁŻONKA I UCZESTNIKA PPK W FUNDUSZU : 

Imię/imiona: ___________________________________________________________________ 

Nazwisko: ___________________________________________________________________ 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Data urodzenia: __ __-__ __ - __ __ __ __ 

Kraj Urodzenia: ____________________  Obywatelstwo: ____________________ 

Adres email: ___________________________________________________________________ 

Numer telefonu komórkowego, na który Uczestnik będzie otrzymywał jednorazowy kod SMS służący do potwierdzania 

dyspozycji: ____________________ 

Dokument tożsamości:    dowód osobisty  paszport  inny (należy wskazać rodzaj) _________________ 

Seria i numer: ____________________  Kod kraju: ____________________ 

Data wydania: __ __-__ __ - __ __ __ __ Data ważności: __ __-__ __ - __ __ __ __ 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji z kodem pocztowym (jeżeli jest inny niż powyżej):  

______________________________________________________________________________________________________ 

NAZWA PRACODAWCY za pośrednictwem którego była zawarta Umowa o Prowadzenie PPK: 

______________________________________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________ REGON: _______________________ KRS: _______________________ 

(proszę podać przynajmniej jedną z powyższych danych Pracodawcy) 

 

DANE DRUGIEGO MAŁŻONKA I UCZESTNIKA PPK W FUNDUSZU : 

Imię/imiona: ___________________________________________________________________ 

Nazwisko: ___________________________________________________________________ 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Data urodzenia:  __ __-__ __ - __ __ __ __ 

Kraj Urodzenia: ____________________  Obywatelstwo:  ____________________ 

Adres email: ___________________________________________________________________ 
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Numer telefonu komórkowego, na który Uczestnik będzie otrzymywał jednorazowy kod SMS służący do potwierdzania 

dyspozycji: ____________________ 

Dokument tożsamości:    dowód osobisty  paszport  inny (należy wskazać rodzaj) _________________ 

Seria i numer: ____________________  Kod kraju: ____________________ 

Data wydania: __ __-__ __ - __ __ __ __ Data ważności: __ __-__ __ - __ __ __ __ 

Adres zamieszkania z kodem pocztowym:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji z kodem pocztowym (jeżeli jest inny niż powyżej):  

______________________________________________________________________________________________________ 

NAZWA PRACODAWCY za pośrednictwem którego była zawarta Umowa o Prowadzenie PPK: 

______________________________________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________ REGON: _______________________ KRS: _______________________ 

(proszę podać przynajmniej jedną z powyższych danych Pracodawcy) 

 

TREŚĆ WNIOSKU: 

W związku z osiągnięciem przez każdego z nas wieku 60 lat oraz w związku z tym, że jesteśmy uczestnikami tego samego Funduszu 

wnioskujemy o przyjęcie zlecenia odkupienia z naszych rejestrów PPK i Wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego. 

Jesteśmy poinformowani że na potrzeby wypłaty Świadczenia małżeńskiego Fundusz otworzy nam wspólny rachunek 

małżeński.  

Zlecamy wypłaty świadczenia w następującej liczbie rat:  

□ 120 rat  □ ________ rat (proszę wskazać inną liczbę – większą niż 120) 

Uwaga: Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego może zostać zrealizowana w co najmniej 120 ratach miesięcznych. 

PROSZĘ O DOKONYWANIE WYPŁAT CO MIESIĄC NA RACHUNEK BANKOWY O NUMERZE:   

  -     -     -     -     -     -     

 

prowadzony w banku: ___________________________________________________________________________________ 

 

ZOSTAŁEM POINFORMOWANY ŻE:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
(„Fundusz”) ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa REGON 383653604, NIP 1070043162 wpisany do rejestru funduszy 
inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1650, 
zarządzany przez BNP Paribas TFI S.A. z siedzibą przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym 
w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199. 

2. Fundusz przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

3. Fundusz przetwarza dane uczestnika PPK w celu prawidłowej obsługi Pracowniczego Planu Kapitałowego, (art. 6 ust. 1 lit. 



 
 

INFOLINIA: 22 355 46 70 | FORMULARZ WERSJA NR 1 - OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.05.2020 R. | 3/3 

b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
wynikających w szczególności z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz innych aktów 
prawnych, których stosowanie niezbędne jest do świadczenia przedmiotowej usługi, zabezpieczenia prawnie 
usprawiedliwionego interesu administratora, którym jest marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszu, 
prowadzenie działań analitycznych, statystyka/raportowanie wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 22 566 98 97 lub poprzez adres mailowy 
daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl. 

 
UWAGA: Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujące Pani/Panu prawa oraz szczegółowe 
informacje o Funduszu i zarządzającym nim Towarzystwie w tym o sposobie składania reklamacji i skarg można znaleźć na 
stronie internetowej: www.tfi.bnpparibas.pl. oraz na infolinii: tel. 22 355 46 70 

 

   

PODPIS UCZESTNIKA (PIERWSZEGO MAŁŻONKA)  PODPIS UCZESTNIKA (DRUGIEGO MAŁŻONKA)  DATA 

Podpis Uczestnika należy potwierdzić u notariusza przez „notarialne poświadczenie podpisu”. Brak potwierdzenia skutkuje nieważnością 
dyspozycji. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres: BNP Paribas TFI S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 
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