17.04.2020 r.
Komunikat TFI PZU SA o zmianie
Regulaminu prowadzenia pracowniczego planu
kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Regulaminie prowadzenia
pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
w następującym zakresie:

1.

W postanowieniu § 1 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Umowa i Regulamin stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, złożoną w postaci
elektronicznej.
2.

W postanowieniu § 2 pkt 12 lit. e) prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „pełnienia tych funkcji” zastępuje się
frazą „pełnienia tej funkcji”.

3.

W postanowieniu § 2 pkt 30 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „tej ustawy, z wyłączeniem” zastępuje się
frazą „tej ustawy, oraz z wyłączeniem”.

4.

W postanowieniu § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

4a. Umowa jest zawierana poprzez przyjęcie przez Podmiot zatrudniający oferty jej zawarcia, złożonej
przez Fundusz.
5.

W postanowieniu § 7 ust. 11 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „osobą zatrudnioną” zastępuje się frazą
„Osobą zatrudnioną”.

6.

W postanowieniu § 7 ust. 13 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „art. 231 ustawy” zastępuje się frazą
„art. 231 ustawy”.

7.

W postanowieniu § 10 ust. 4 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „dokonania wpłat do Funduszu wpłat
finansowanych” zastępuje się frazą „dokonania do Funduszu wpłat finansowanych”.

8.

W postanowieniu § 31 ust. 2 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „art. 99 ust. 1” zastępuje się frazą
„art. 99 ust. 1 Ustawy”.

9.

W postanowieniu § 33 po ust. 9 dodaje się ust. 9a-9c w brzmieniu:

9a. Dane osobowe Uczestnika PPK będące Danymi identyfikującymi Uczestnika PPK, o których zmianie
Uczestnik PPK poinformował Fundusz na zasadzie § 8 ust. 6, mogą zostać przekazane przez Fundusz
Podmiotowi zatrudniającemu.
9b. Dane osobowe Uczestnika PPK mogą zostać przekazane przez Fundusz byłemu Podmiotowi
zatrudniającemu Uczestnika PPK, jeżeli Podmiot zatrudniający nie poinformował Funduszu o
zakończeniu Zatrudnienia Uczestnika PPK.
9c. W przypadku, w którym Uczestnik PPK złożył dyspozycję Wypłaty z Rachunku PPK, dane osobowe
Uczestnika PPK mogą zostać przekazane przez Fundusz innym Podmiotom zatrudniającym, które
zawarły Umowy w imieniu i na rzecz Uczestnika PPK, w celu poinformowania tych Podmiotów
zatrudniających o konieczności zaprzestania dokonywania wpłat do PPK.
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10. W postanowieniu § 34 ust. 2 prostuje się oczywistą omyłkę i ostatnie dwa punkty zamiast numerów 6 i 7
otrzymują numery 7 i 8.
11. W postanowieniu § 34 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4.

Podmiot zatrudniający odpowiada za wypełnienie swoich obowiązków wskazanych w Ustawie i
Regulaminie, w szczególności w § 10, natomiast w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za
decyzje poszczególnych Uczestników PPK dotyczące Zamiany lub zmiany podziału przyszłych wpłat
pomiędzy Subfundusze, ani nie odpowiada za działania i decyzje inwestycyjne Funduszu ani TFI PZU
SA.

12. W postanowieniu § 36 ust. 1 pkt 8 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „zarzadzania nimi” zastępuje się
frazą „zarządzania nimi”.
13. Postanowienie § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

O zmianie Regulaminu Uczestnik PPK zostaje powiadomiony w postaci elektronicznej pozwalającej na
utrwalenie na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Uczestnika PPK, podany przez Podmiot
zatrudniający lub przez Uczestnika PPK, lub zostaje powiadomiony za pośrednictwem Serwisu inPZU, o
ile Serwis inPZU to umożliwia, a także na wniosek Uczestnika PPK w formie pisemnej w postaci
informacji wysłanej na adres korespondencyjny Uczestnika PPK, a także poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej pzu.pl.

14. Postanowienie § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

W przypadkach określonych w Ustawie oraz w Regulaminie oraz w przypadku Uczestnika PPK, który nie
podał Funduszowi adresu poczty elektronicznej, na wniosek tego Uczestnika PPK, Fundusz przekazuje
Uczestnikowi PPK informacje w postaci papierowej, na adres korespondencyjny Uczestnika PPK,
podany przez Podmiot zatrudniający lub przez Uczestnika PPK.

15. W postanowieniu § 41 ust. 5 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:

Prospekt jest dostępny na stronie pzu.pl.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2020 roku.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aktualny tekst jednolity Regulaminu znajduje się na stronie emeryturappk.pzu.pl.
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