Regulamin
uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym
„Oszczędności Przyszłości”
(„Regulamin”)

§1 Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym.

2.

Na Program Emerytalno-Inwestycyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu składają się:

3.

1)

indywidualne konto emerytalne IKE - prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2014 poz. 1147),

2)

indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE – prowadzone na zasadach określonych w
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2014 poz. 1147),

3)

plan systematycznego oszczędzania PSO - oparty na długookresowym inwestowaniu w Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Niniejszy Program Emerytalno-Inwestycyjny prowadzony jest w oparciu o gromadzenie środków
w ramach Subfunduszy wydzielonych w Open Finance Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, zarządzanym
przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

§2 Pojęcia
1.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy mają następujące znaczenie:
1)

Fundusz – Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami,

2)

IKE - indywidualne konto emerytalne, tj. wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników Funduszu,
prowadzone przez Fundusz dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie, Statucie, Regulaminie i Umowie,

3)

IKZE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, tj. wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników Funduszu, prowadzone przez Fundusz dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie, Statucie, Regulaminie i Umowie,

4) Dystrybutor - Towarzystwo, podmioty prowadzące działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, krajowy oddział instytucji
kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, osoby fizyczne, za pośrednictwem których
prowadzone jest zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, inne podmioty, które posiadają zezwolenie Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,
5)

Jednostki Uczestnictwa – jednostki uczestnictwa danego Subfunduszu,

6) Modelowy Portfel Inwestycyjny – przygotowywana przez Towarzystwo proporcja podziału wpłat
Oszczędzającego do Subfunduszy,
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7)

Oszczędzający – osoba fizyczna przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa
nabyte w ramach Programu,

8)

Portfel Indywidualny – ustalona przez Oszczędzającego proporcja podziału jego wpłat do Subfunduszy,

9)

Program – Program Emerytalno-Inwestycyjny ”Oszczędności Przyszłości”,

10) Prospekt Informacyjny – obowiązujący prospekt informacyjny Funduszu,
11) PSO – program systematycznego oszczędzania umożliwiający Oszczędzającemu w ramach Programu
inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszy Funduszu, na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie,
12) Rejestr Programu – elektroniczna ewidencja danych Oszczędzających w danym Subfunduszu,
13) Regulamin - niniejszy regulamin prowadzenia Programu,
14) Statut – obowiązujący statut Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
15) Subfundusz – subfundusz wydzielony w ramach Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
16) Towarzystwo – Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie,
17) Umowa – Umowa o Uczestnictwo W Programie Emerytalno-Inwestycyjnym „Oszczędności Przyszłości” zawierana pomiędzy Towarzystwem a Oszczędzającym,
18) Ustawa - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz. U z 2014 roku, poz. 1147 z poźn. zm.),
19) Zamiana – odkupienie Jednostek Uczestnictwa z Rejestru Programu z jednoczesnym nabyciem, za
całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze Programu w
innym Subfunduszu objętym Programem, pod warunkiem, że Jednostki Uczestnictwa odkupywane
jak i nabywane są w ramach Programu.
2.

Pozostałe terminy, używane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie i Statucie.

§3 Przystąpienie do Programu
1.

Do Programu może przystąpić wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Przystąpienie następuje
poprzez zawarcie Umowy o uczestnictwo w Programie („Umowa”).

2.

Zawierając Umowę, Oszczędzający zobowiązuje się do uczestnictwa w PSO, a także – według jego wyboru
– w co najmniej jednym z pozostałych składowych Programu (IKE lub IKZE).

3.

Zawierając Umowę, Oszczędzający określa proporcję podziału wpłat do produktów wchodzących w skład
Programu, przy czym przy dokonywaniu alokacji wpłaty nie jest konieczne uwzględnienie PSO. Wartości
procentowe alokacji wpłat należy podawać z dokładnością do jednego procenta.

4.

Po zawarciu Umowy, Oszczędzający otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy.

5.

W ramach Programu gromadzić oszczędności może wyłącznie jeden Oszczędzający. Program nie może
być prowadzony w ramach rejestrów małżeńskich lub innych rejestrów wspólnych. Jedna osoba fizyczna
może jednocześnie gromadzić oszczędności w IKZE lub IKE na podstawie jednej Umowy z Funduszem.

6.

Jedna osoba fizyczna może jednocześnie gromadzić oszczędności na jednym indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego i jednym indywidualnym koncie emerytalnym, z zastrzeżeniem przypadków
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określonych w Ustawie. W przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym
koncie zabezpieczenia emerytalnego lub więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, dochód
uzyskany z tytułu gromadzenia oszczędności na każdym z tych kont podlega opodatkowaniu w trybie i na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7.

Osoba fizyczna, która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z indywidualnego
konta emerytalnego do pracowniczego programu emerytalnego nie może w tym roku zawrzeć Umowy
dokonując wyboru IKE.

8.

Osoba fizyczna, która dokonała wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, w przypadku wypłaty
w ratach, środków z indywidualnego konta emerytalnego nie może ponownie założyć indywidualnego
konta emerytalnego, w tym IKE w ramach Programu.

9.

Z zastrzeżeniem ust. 10, Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie i podpisanie przygotowanego przez
Towarzystwo formularza Umowy. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, tj. od dnia podpisania przez
osobę reprezentującą Fundusz wypełnionego i podpisanego przez Oszczędzającego formularza Umowy.
Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutorów Jednostek Uczestnictwa, wskazanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, co do których Prospekt będzie zawierał wyraźną informację o możliwości złożenia za ich pośrednictwem takiego formularza.

10.

W przypadku zawierania Umowy przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, osoba fizyczna
zamierzająca zawrzeć Umowę w systemie elektronicznym wskazanym przez Towarzystwo przedstawia
niezbędne do zawarcia Umowy dane. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, tj. od dnia akceptacji warunków Umowy w systemie elektronicznym, w trybie i na zasadach właściwych dla wskazanego przez
Towarzystwo systemu elektronicznego.

11.

Przed zawarciem Umowy obejmującej IKZE lub IKZE osoba fizyczna składa oświadczenie, że:
1) nie gromadzi środków na IKZE lub IKZE w innej instytucji finansowej albo
2) gromadzi środki na IKZE lub IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.

12.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez rozszerzenie jej o dodatkowy składnik (IKE lub IKZE). W tym
celu Oszczędzający zawiera aneks do Umowy przy zastosowaniu zasad określonych niniejszym paragrafem, w szczególności wypełniając wymóg ust. 3 powyżej. Oszczędzający otrzyma potwierdzenie zawarcia
aneksu, zgodnie z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Oszczędzający zachowuje dotychczasowy
numer Programu, o którym mowa w §12 ust. 1.

13.

Dopuszczalna jest zmiana proporcji podziału wpłat do produktów wchodzących w skład Programu w
trakcie trwania Umowy. W tym celu Oszczędzający zawiera aneks do Umowy przy zastosowaniu zasad
określonych niniejszym paragrafem, w szczególności wypełniając wymóg ust. 3 powyżej.

§ 4 Program Systematycznego Oszczędzania
1.

W ramach Programu zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Open
Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

2.

Przystępując do Programu Oszczędzający deklaruje nabywanie Jednostek Uczestnictwa za wpłaty, w wysokości uwzględniającej postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnych wpłat do Programu, przez
okres co najmniej 5 lat, na zasadach określonych w Statucie Funduszu, jego Prospekcie Informacyjnym
oraz Regulaminie. Uczestnictwo w Programie może być kontynuowane po okresie 5 lat, jednakże bez
prawa do otrzymania premii, o której mowa w ust. 3 poniżej.
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3.

W przypadku łącznego spełnienia warunków opisanych w ust. 4 – 6 poniżej, w trzecią i piątą rocznicę
kalendarzową ostatniej wpłaty do PSO dokonanej w pierwszym roku kalendarzowym trwania Umowy,
Oszczędzający otrzyma premię w postaci nabycia na jego rzecz Jednostek Uczestnictwa albo (według wyboru Klienta dokonywanego przy przystępowaniu do Programu) w postaci wypłaty środków pieniężnych,
na rachunek wskazany w Umowie, w wysokości 5 % środków wpłaconych przez niego do PSO w tym roku
kalendarzowym, w którym wysokość wpłat była najniższa w danym okresie. Premia wypłacana jest w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Oszczędzający nabył prawo do premii. Przyznana premia będzie podlegać opodatkowaniu w trybie i na zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w dniu przyznania premii.

4.

Warunkiem przyznania premii, o której mowa w ust. 3 jest regularne (co najmniej raz w roku kalendarzowym) dokonywanie przez Oszczędzającego wpłat na PSO w ramach Programu w kolejnych latach kalendarzowych począwszy od roku, w którym Oszczędzający dokonał pierwszej wpłaty do PSO, a także
brak dokonywania odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa z Rejestru PSO innej niż Zamiana pomiędzy Subfunduszami objętymi Programem oraz nie inwestowanie w Subfundusz Pieniężny (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej).

5.

Dodatkowym warunkiem uzyskania premii po pierwszym trzyletnim okresie uczestnictwa w Programie
jest nieinwestowanie w tym okresie przez Oszczędzającego w Subfundusz Obligacji.

6.

Sposób naliczania premii obrazuje następujący wzór:
BONUS(3) = 5% * MIN(W1, W2, W3)
BONUS(5) = 5% * MIN(W1, W2, W3, W4, W5)
gdzie
W1, W2, W3, W4, W5 – suma wpłat brutto dokonywanych w kolejnych latach kalendarzowych (minimum
jedna wpłata rocznie);
BONUS(3) – pierwszy bonus po 3 pełnych latach od ostatniej wpłaty w pierwszym roku kalendarzowym;
BONUS(5) – drugi bonus po 5 pełnych latach od ostatniej wpłaty w pierwszym roku kalendarzowym;
MIN(W1, W2, W3) – oznacza najmniejszą z wartości W1, W2, W3;
MIN(W1, W2, W3, W4, W5) - oznacza najmniejszą z wartości W1, W2, W3,W4, W5.

§5 Wpłaty, Opłaty manipulacyjne
1.

Minimalna pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu wynosi 1.000 złotych, każda kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu wynosi 100 złotych
(wpłaty minimalne).

2.

Oszczędzający może w ramach Programu dokonywać wpłat wyższych niż wpłata minimalna, z zastrzeżeniem postanowień § 6 i § 7.

3.

W przypadku dokonania wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego
lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego prowadzonego dla Oszczędzającego, Oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków, będących przedmiotem wypłaty transferowej
z dotychczasowej instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne, lub odpowiednio
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, chyba że Ustawa stanowi inaczej. Środki pochodzące z
wypłaty transferowej nie podlegają alokacji określonej w §3 ust. 3 Regulaminu i są kierowane odpowiednio na IKE lub IKZE w ramach Programu.
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4.

Oszczędzający nie jest zobowiązany do dokonywania regularnych wpłat na Rejestr Programu.

5.

Wpłaty w ramach Programu mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych na wspólny przejściowy rachunek bankowy prowadzony na rzecz Towarzystwa.

6.

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu mogą obciążone opłatami manipulacyjnymi zgodnie ze Statutem oraz aktualną Tabelą opłat dostępną w oddziałach Dystrybutora oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.open-tfi.pl.

§ 6 Limit wpłat na IKZE
1. Suma wpłat zarejestrowanych na IKZE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wpłat ustalonej zgodnie z Ustawą.
2. Kwota stanowiąca maksymalną wysokość wpłat na IKZE, o której mowa w ust. 1 publikowana będzie dodatkowo w charakterze informacyjnym na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem:
www.open-tfi.pl, niezwłocznie po opublikowaniu odpowiedniego obwieszczenia Ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Po przekroczeniu limitu wpłat, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia §
11.
4. W przypadku gdy Oszczędzający dokonuje wpłat na więcej niż jeden Subfundusz oferowany w ramach IKZE,
limit wpłat dotyczy sumy wpłat na wszystkie Subfundusze.
5. Postanowienia określające maksymalną wysokość wpłat na IKZE, nie mają zastosowania do przyjmowanych
wypłat transferowych do IKZE.
6. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w
danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której
mowa w ust. 1

§ 7 Limit wpłat na IKE
1. Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat na indywidualne konto emerytalne, ustalonego zgodnie z przepisami Ustawy.
2. Kwota stanowiąca maksymalną wysokość wpłat na IKE, o której mowa w ust. 1 publikowana będzie dodatkowo w charakterze informacyjnym na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem:
www.open-tfi.pl, niezwłocznie po opublikowaniu odpowiedniego obwieszczenia Ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Po przekroczeniu limitu wpłat, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia §
11 .
4. W przypadku gdy Oszczędzający dokonuje wpłat na więcej niż jeden Subfundusz oferowany w ramach IKE,
limit wpłat dotyczy sumy wpłat na wszystkie Subfundusze.
5. Postanowienia ust. 1 powyżej, określające maksymalną wysokość wpłat na IKE, nie mają zastosowania do
przyjmowanych wypłat transferowych do IKE.
6. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKE, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w
danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, i nie mogą być wyższe od limitu, o którym mowa w ust. 1.
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§ 8 Portfele inwestycyjne
1.

W ramach Umowy Oszczędzający ma możliwość wyboru jednego spośród oferowanych Modelowych Portfeli Inwestycyjnych lub wyboru własnej alokacji w Portfelu Indywidualnym, w ramach których proponowany jest podział wpłat (w tym wpłat pochodzących z wypłaty transferowej) Oszczędzającego pomiędzy poszczególne Subfundusze. Opis Modelowych Portfeli Inwestycyjnych znajduje się na stronie internetowej
www.opentfi.pl. W przypadku wyboru Portfela Indywidualnego Oszczędzający określa alokację wpłat pomiędzy poszczególne Subfundusze z dokładnością do jednego procenta.

2.

Wpłaty dokonywane do Programu alokowane są pomiędzy produkty wybrane przez Oszczędzającego w
proporcji wskazanej przez Oszczędzającego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, a następnie alokowane są do
poszczególnych Subfunduszy, zgodnie z proporcją wynikającą z wybranego Modelowego Portfela Inwestycyjnego lub Portfela Indywidualnego.

3.

Oszczędzający dokonuje wyboru portfela inwestycyjnego w Umowie. Jeżeli Oszczędzający nie dokona wyboru Modelowego Portfela Inwestycyjnego lub Portfela Indywidualnego przyjmuje się, że Oszczędzający
wybiera Modelowy Portfel Inwestycyjny Umiarkowany.

7. Oszczędzający może w trakcie trwania Umowy:
1) zmienić Modelowy Portfel Inwestycyjny,
2) zmienić alokację procentowego udziału poszczególnych Subfunduszy w Portfelu Indywidualnym z jednoczesną zmianą alokacji wpłacanych środków pomiędzy Subfundusze.
8. Zmiana alokacji inwestycji może być dokonana jedynie w ramach Portfela Indywidualnego.
9. Zmiana portfela inwestycyjnego odbywa się poprzez dokonanie Zamiany Jednostek Uczestnictwa.
10. W przypadku zmiany alokacji inwestycji w ramach Portfela Indywidualnego, dokonywana jest Zamiana Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu na Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszach wybranych w ramach portfela inwestycyjnego według wskazanych przez Oszczędzającego proporcji.
11. W przypadku likwidacji Subfunduszu wchodzącego w skład portfela inwestycyjnego, wszystkie kolejne
wpłaty do Programu oraz posiadane przez Oszczędzającego w ramach Programu Jednostki Uczestnictwa w
Subfunduszach od dnia likwidacji Subfunduszu zostaną podzielone proporcjonalnie do udziału pozostałych
w Programie Subfunduszy, przy czym zmiana alokacji inwestycji zostanie dokonana po zakończeniu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli zlikwidowany Subfundusz był jedynym wybranym przez Oszczędzającego elementem
portfela inwestycyjnego, wpłata zostanie zaewidencjonowana na Subfundusz Stabilnego Wzrostu.

§ 9 Wpłaty na IKE, przeniesienie na IKE środków z wypłaty transferowej
1. Po zawarciu Umowy Fundusz otwiera dla Oszczędzającego rejestr, w ramach którego prowadzone jest IKE,
a rejestr IKE obejmuje środki zgromadzone we wszystkich Subfunduszach.
2. Przez wpłatę na IKE rozumie się łączną wpłatę środków pieniężnych na poczet nabycia - w ramach IKE Jednostek Uczestnictwa wszystkich lub poszczególnych Subfunduszy zgodnie z warunkami danego portfela
inwestycyjnego.
3. Od dnia wskazanego w Umowie, Oszczędzający może dokonać przeniesienia środków na IKE w trybie wypłaty transferowej:
1) z innego indywidualnego konta emerytalnego,
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2) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach
emerytalnych,
3) z indywidualnego konta emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Oszczędzający jest osobą uprawnioną do
otrzymania zgromadzonych środków w związku ze śmiercią tej osoby.

§ 10 Wpłaty na IKZE, przeniesienie na IKZE środków z wypłaty transferowej
1. Po zawarciu Umowy Fundusz otwiera dla Oszczędzającego rejestr, w ramach którego prowadzone jest IKZE,
a rejestr IKZE obejmuje środki zgromadzone we wszystkich Subfunduszach.
2. Przez wpłatę na IKZE rozumie się łączną wpłatę środków pieniężnych na poczet nabycia - w ramach IKZE jednostek uczestnictwa wszystkich lub poszczególnych Funduszy/Subfunduszy zgodnie z warunkami danego
portfela inwestycyjnego.
3. Od dnia wskazanego w Umowie, Oszczędzający może dokonać przeniesienia środków na IKZE w trybie wypłaty transferowej:
1) z innego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
2) z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Oszczędzający jest osobą
uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w związku ze śmiercią tej osoby.

§ 11 Sposób postępowania Funduszu w przypadku przekroczenia limitu wpłat na IKE i IKZE
1. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym na IKZE
prowadzone przez Fundusz, przekroczy limit wpłat wskazany w § 6 ust. 1, wówczas:
1) kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet nabycia na rzecz Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa
w IKE, albo
2) jeżeli Oszczędzający nie zawarł z Funduszem umowy IKE albo przekazanie środków na IKE spowoduje
przekroczenie limitu wpłat na IKE, kwota nadpłaty zostanie przeznaczona na poczet nabycia na rzecz
Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa w PSO.
2. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym na IKE
prowadzone przez Fundusze, przekroczy limit wpłat wskazany w § 7 ust. 1, wówczas:
1) kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet nabycia na rzecz Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa
w IKZE, albo
2) jeżeli Oszczędzający nie zawarł z Funduszem umowy IKZE albo przekazanie środków na IKZE spowoduje
przekroczenie limitu wpłat na IKZE, kwota nadpłaty zostanie przeznaczona na poczet nabycia na rzecz
Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa w PSO.

§ 12 Oznaczenie IKE, IKZE i PSO
1. W potwierdzeniu zawarcia Umowy wskazywany jest Oszczędzającemu numer Programu, który jest jednocześnie numerem IKE, IKZE i PSO.
2. Towarzystwo może dla celów operacyjnych określić skrócony numer Programu, który jest jednocześnie
numerem IKE, IKZE i PSO, stanowiący część pełnego numeru Programu wskazanego w Umowie, którym
Oszczędzający będzie mógł się posługiwać zamiennie.
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3. Wszelkie zlecenia i dyspozycje dotyczące środków gromadzonych w Programie (w tym zgromadzonych na
IKE lub IKZE) powinny być oznaczone pełnym lub skróconym numerem, o którym mowa powyżej i wskazanym w Umowie.
4. Rejestr Programu prowadzony jest w każdym Subfunduszu objętym Programem.

§ 13 Obowiązki informacyjne Funduszu dotyczące Programu
1. Oszczędzający raz w roku, będzie otrzymywał zbiorcze potwierdzenie salda Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w Programie. Potwierdzenie będzie wskazywało w szczególności: liczbę jednostek uczestnictwa
związanych z poszczególnymi Subfunduszami, daty wszystkich transakcji na rejestrach związanych z Programem dokonywanych w raportowanym okresie, a także inne informacje o dokonanych transakcjach. Potwierdzenie nie będzie sporządzane i przekazywane Oszczędzającemu, jeżeli po dniu, na który sporządzone
było poprzednie potwierdzenie, nie została dokonana żadna transakcja związana z Programem.
2.

Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie doręczane Oszczędzającemu w sposób wskazany w Umowie.

§ 14 Rozporządzenia na wypadek śmierci
1. W Umowie Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE i IKE w przypadku jego śmierci.
2. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie odwołane lub zmienione.
3. Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych
osób są równe.
4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Oszczędzającego staje się bezskuteczne,
jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony
dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom uprawnionym, chyba że Oszczędzający
zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
5. W przypadku braku osób uprawnionych wskazanych przez Oszczędzającego, środki zgromadzone na IKZE
lub IKZE wchodzą do spadku.
6. W Umowie Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na PSO w przypadku jego śmierci do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed
śmiercią Oszczędzającego dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczające łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze Oszczędzającego.

§ 15 Wypłata środków zgromadzonych na IKE
1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE może być dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa albo wypłata pierwszej raty środków zgromadzonych na IKE następuje, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wyłącznie:
1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
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b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) w przypadku śmierci Oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
2. Wypłata środków zgromadzonych na IKE:
1) Oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. - następuje na wniosek Oszczędzającego po
spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) gdy ponad połowa wartości wpłat została dokonana nie później, niż na 3 lata przed dniem złożenia
przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) Oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. - następuje na
wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) gdy ponad połowa wartości wpłat została dokonana nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia
przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.
3. Przez dokonywanie wpłat na IKE, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się także dokonywanie wpłat na indywidualne konto emerytalne prowadzone dla Oszczędzającego przez inną instytucję finansową, jeżeli
środki z tego konta zostały przeniesione w wyniku wypłaty transferowej do IKE.
4. Przed dokonaniem wypłaty Oszczędzający obowiązany jest do:
1) poinformowania Funduszu o właściwym dla podatku dochodowego dla osób fizycznych Oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego oraz
2) przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury - jeżeli Oszczędzający nie
ukończył 60 roku życia.
5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wypłata jednorazowa albo wypłata pierwszej raty, w
przypadku wypłaty w ratach, dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia Funduszowi przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) złożenia Funduszowi przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o
sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców,
- chyba, że osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.
6. W przypadku, gdy Fundusz prowadzący IKE zawiesił odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
7. Niedopełnienie przez Oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w ust. 4 spowoduje, że Fundusz nie
dokona wypłaty.
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8. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy Oszczędzający decyduje się na wypłatę środków zgromadzonych na IKE w ratach, powinien określać, w szczególności:
1) ilość rat,
2) terminy wypłaty poszczególnych rat poprzez wskazanie częstotliwości ich wypłaty: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
9. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, w przypadku wypłaty w
ratach, środków z rejestru IKE traci prawo do gromadzenia środków na indywidualnym koncie emerytalnym
w przyszłości.
10. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.
11. Dokonanie wypłaty z IKE w ramach Programu powoduje rozwiązanie Umowy w odniesieniu do IKE.

§ 16 Wypłata środków zgromadzonych na IKZE
1. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
2) w przypadku śmierci Oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
2. Przed dokonaniem wypłaty Oszczędzający obowiązany jest do poinformowania Funduszu o właściwym dla
podatku dochodowego dla osób fizycznych Oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wypłata jednorazowa albo wypłata pierwszej raty, w
przypadku wypłaty w ratach, dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia Funduszowi przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) złożenia Funduszowi przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o
sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców,
- chyba, że osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.
4. W przypadku, gdy Fundusz prowadzący IKZE zawiesił odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 3, wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
5.

Niedopełnienie przez Oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w ust. 2 spowoduje, że Fundusz nie
dokona wypłaty.

6. Wypłata w ratach następuje na wniosek Oszczędzającego lub osoby uprawnionej, na warunkach zawartych
w tym wniosku. Wypłata w ratach następuje przez co najmniej 10 lat, w okresach miesięcznych. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy
okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. W przypadku, gdy Oszczędzający składa wniosek o wypłatę w
ratach, wniosek ten określa co najmniej:
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1) ilość rat, przy czym liczba ta nie może być niższa niż minimalny okres wypłaty podzielony przez częstotliwość wypłat rat, wskazaną zgodnie z pkt 2,
2) terminy wypłaty poszczególnych rat poprzez wskazanie częstotliwości ich wypłaty: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, w przypadku wypłaty w
ratach, środków z rejestru IKZE traci prawo do gromadzenia środków na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego w przyszłości.
8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.
9. Dokonanie wypłaty z IKZE w ramach Programu powoduje rozwiązanie Umowy w odniesieniu do IKZE.

§ 17 Wypłata transferowa z IKE
1. Fundusz prowadzący IKE dokonuje wypłaty transferowej całości środków zgromadzonych na IKE:
1) do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego
konta emerytalnego,
2) do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający,
3) na indywidualne konto emerytalne prowadzone dla osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła - w przypadku śmierci Oszczędzającego.
2. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie dyspozycji Oszczędzającego
albo osoby uprawnionej, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z
inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia takiej umowy albo przystąpienia do programu emerytalnego.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wypłata transferowa dokonywana jest w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez Oszczędzającego albo
2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w§15 ust. 5 pkt 2 oraz złożenia
dyspozycji wypłaty transferowej,
- pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu.
4. Z chwilą przekazania wszystkich środków zgromadzonych na IKE w ramach wypłaty transferowej, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, Umowa ulega rozwiązaniu w odniesieniu do IKE.
5. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy Subfunduszami (zamiany) oraz
wyjątków określonych w Ustawie.
6. Każda z osób uprawnionych, może dokonać wypłaty transferowej na swoje indywidualne konto emerytalne
lub do programu emerytalnego, do którego przystąpiła, wyłącznie całości przysługujących jej środków.

§ 18 Wypłata transferowa z IKZE
1. Fundusz prowadzący IKZE dokonuje wypłaty transferowej całości środków zgromadzonych na IKZE do innej
instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpiecze-
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nia emerytalnego, lub na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalne prowadzone dla osoby uprawnionejw przypadku śmierci Oszczędzającego.
2. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie dyspozycji Oszczędzającego
albo osoby uprawnionej, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia
emerytalnego z inną instytucją finansową i okazaniu Funduszowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia takiej
umowy.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wypłata transferowa dokonywana jest w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez Oszczędzającego albo
2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w § 1 5 ust. 5 pkt 2 oraz złożenia
dyspozycji wypłaty transferowej,
- pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu.
4. Z chwilą przekazania wszystkich środków zgromadzonych na IKZE w ramach wypłaty transferowej, zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Umowa ulega rozwiązaniu w odniesieniu do IKZE.
5. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE, z wyłączeniem przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy Subfunduszami (zamiany)
oraz wyjątków określonych w Ustawie.
6. Każda z osób uprawnionych, może dokonać wypłaty transferowej na swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalne, do którego przystąpiła, wyłącznie całości przysługujących jej środków.

§ 19 Zastaw
1. Jednostki uczestnictwa zapisane na IKE, IKZE lub PSO, na zasadach określonych w Ustawie, mogą być
przedmiotem zastawu.
2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE lub IKZE jest traktowane jako zwrot.

§ 20 Zwrot i częściowy zwrot środków zgromadzonych na IKE
1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w przypadku wypowiedzenia Umowy w całości lub w odniesieniu do IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
2. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o dokonanie częściowego zwrotu pod warunkiem, że środki te
pochodziły z wpłat na IKE, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
3. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKE na rejestrze Oszczędzającego prowadzonym na zasadach ogólnych, jeżeli Umowa wygasła, a nie
zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
4. W przypadku, gdy na IKE Oszczędzającego Fundusz przyjął wypłatę transferową z programu emerytalnego,
Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych (w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych) wpłaconych do
programu emerytalnego.
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5. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku wskazanym w ust. 4 także o kwotę wskazaną w ust. 4.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Oszczędzającego w całości lub w odniesieniu do IKE, jest on
obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 4.
7. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy.
8. Częściowy zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia przez
Oszczędzającego wniosku, o którym mowa w ust. 2 i następuje poprzez, według wyboru Oszczędzającego:
1) transfer jednostek uczestnictwa na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych, które są przedmiotem
częściowego zwrotu,
2) wypłatę środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa będących przedmiotem częściowego zwrotu (częściowy zwrot jest dokonywany w formie pieniężnej na rachunek bankowy
Oszczędzającego wskazany przez Oszczędzającego we wniosku o częściowy zwrot).
9. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez
którąkolwiek ze Stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Zwrotowi podlegają zgromadzone środki pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego
przyjęto wypłatę transferową zawierającą wpłatę z programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą
30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

§ 21 Zwrot środków zgromadzonych na IKZE
1. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w przypadku wypowiedzenia Umowy w całości lub w
odniesieniu do IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty
transferowej.
2. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE na rejestrze Oszczędzającego prowadzonym na zasadach ogólnych, jeżeli Umowa wygasła,
a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
3. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy.
4. Zwrot środków następuje także w przypadkach, gdy nastąpiła likwidacja Funduszu a Oszczędzający nie złożył żądania dokonania wypłaty transferowej.

§ 22 Forma wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu w IKE i IKZE
1. Wypłata jednorazowa, wypłata w ratach, wypłata transferowa oraz zwrot (a w przypadku IKE również zwrot
częściowy) środków zgromadzonych na IKE i IKZE, są dokonywane w formie pieniężnej na rachunek bankowy Oszczędzającego wskazany przez Oszczędzającego.
2. Wypłata jednorazowa, wypłata w ratach, wypłata transferowa oraz zwrot (a w przypadku IKE również zwrot
częściowy) środków zgromadzonych na IKE i IKZE następuje po odkupieniu przez Fundusze jednostek
uczestnictwa zaewidencjonowanych na IKE i IKZE.
3. Okupienie dokonywane jest na zasadach określonych w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
4. Wskazanie lub zmiana numeru rachunku bankowego, na który będą przelewane środki w przypadkach
wskazanych w ust. 1, stałych danych Oszczędzającego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, PESEL) może być dokonana:
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1) w Towarzystwie lub w obecności pracownika Towarzystwa, albo
2) poprzez przesłanie do Towarzystwa wniosku o zmianę powyżej wskazanych danych wraz ze wskazaniem nieaktualnych oraz aktualnych danych, pod którym podpis Oszczędzającego zostanie poświadczony przez notariusza.
6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który będą przelewane środki w przypadkach wskazanych w ust. 1, Oszczędzający dodatkowo przedstawia dokument wystawiony przez bank i podpisany
przez pracownika banku, potwierdzający otwarcie dla Oszczędzającego rachunku bankowego.

§ 23 Rozwiązanie Umowy
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązania w przypadkach i w trybie wskazanym w Umowie. W przypadku gdy Oszczędzający będzie posiadał Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach PSO na dzień rozwiązania Umowy, zostaną
one zapisane na rejestrze Oszczędzającego prowadzonym na zasadach ogólnych w danym Subfunduszu.

§ 24 Postanowienia końcowe
1. Regulamin może ulec zmianie na skutek zmian obowiązujących przepisów prawa obligujących Towarzystwo
do zmiany treści Regulaminu, konieczności korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich albo usunięcie luk i
nieścisłości niedających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Towarzystwo poinformuje o tym Oszczędzającego w formie pisemnej.
Zmiana Regulaminu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Nowy Regulamin dostępny będzie również na
stronie internetowej Towarzystwa. W przypadku nie zaakceptowania przez Oszczędzającego nowego Regulaminu przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o
zmianie Regulaminu z okresem wypowiedzenia 30 dni.
3. W zakresie dotyczącym nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz praw uczestników Funduszu odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Prospektu Informacyjnego oraz Statutu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
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