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WNIOSEK UCZESTNIKA PPK O ZWROT ŚRODKÓW 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). 

Formularz wypełnia Uczestnik PPK. Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami. 
 

DANE UCZESTNIKA PPK: 

Imię/imiona: _________________________________________ Nazwisko: _________________________________________ 

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

Kraj Urodzenia: ____________________  Obywatelstwo: _____________________ 

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):  

______________________________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu komórkowego: _______________________________ Adres email: ________________________________ 

 

NAZWA PRACODAWCY ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO BYŁA ZAWARTA UMOWA O PROWADZENIE PPK:  

______________________________________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________ REGON: _______________________ KRS: _______________________ 

(proszę podać przynajmniej jedną z powyższych danych Pracodawcy) 

 

TREŚĆ WNIOSKU:  

Wnoszę o dokonanie zwrotu środków z mojego PPK na rachunek bankowy o numerze: 

  -     -     -     -     -     -     

 

prowadzony w banku: ___________________________________________________________________________________ 

OZNACZENIE ODDZIAŁU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZGODNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:  

Wpisz oddział ZUS*: _____________________________________________________________________________________ 

* Oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu osoby – po wpisaniu swojego kodu pocztowego miejsca zamieszkania/pobytu 
w wyszukiwarce ZUS znajdziesz właściwy Oddział ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe. 

 

JESTEM POINFORMOWANY, ŻE ZGODNIE Z ART. 105 USTAWY O PPK, FUNDUSZ PRZEKAZUJE ZE ŚRODKÓW 
ZGROMADZONYCH NA „RACHUNKU PPK”: 

1. na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Fundusz jednostek 

https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
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uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłat finansowanych przez PRACODAWCĘ;  
2. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez Uczestnika PPK, kwotę równą 

70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika 
PPK z wpłat finansowanych przez PRACODAWCĘ, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę 19% podatku dochodowego od osób 
fizycznych,  

3. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez Uczestnika PPK, kwotę 
odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz 
Uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez Uczestnika PPK, jako osobę zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę 
19% podatku dochodowego od osób fizycznych,  

4. na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z 
odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty powitalnej i Dopłat rocznych. 

 

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. 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  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. 

 

mailto:daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl
http://www.tfi.bnpparibas.pl/

