Istotne postanowienia umowy
o zarządzanie pracowniczym
planem kapitałowym przez

Aviva SFIO PPK

NAZWY SUBFUNDUSZY
ZDEFINIOWANEJ DATY
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest wpisane do ewidencji PPK i zarządza
Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym PPK („Fundusz”), w którym zostały wydzielone
następujące subfundusze, z których każdy jest subfunduszem zdefiniowanej daty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aviva PPK 2025;
Aviva PPK 2030;
Aviva PPK 2035;
Aviva PPK 2040;
Aviva PPK 2045;
Aviva PPK 2050;
Aviva PPK 2055;
Aviva PPK 2060.
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WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
PRZEZ PRACODAWCĘ UMÓW
O PROWADZENIE PPK
Pracodawca jest uprawniony do zawarcia w imieniu i na rzecz Pracowników umowy o prowadzenie PPK po
uprzednim wyborze Funduszu jako podmiotu zarządzającego PPK i zawarciu z nim umowy o zarzadzanie
PPK. Obie te umowy będą zawierane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zapewnionej przez
Towarzystwo.
Umowa o prowadzenie PPK może być zawarta w imieniu i na rzecz Pracownika (w wieku pomiędzy 18 a 55 r.ż.),
który nie złożył Pracodawcy deklaracji o rezygnacji z PPK, po upływie 3 miesięcy zatrudnienia, lecz nie później
niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te 3 miesiące upłynęły.
Jeżeli Pracownik ukończył 55 rok życia, Pracodawca może zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę
o prowadzenie PPK wyłącznie na jego wniosek. Po ukończeniu 70 r.ż. Pracownik nie jest już uprawniony do
dołączenia do PPK.
Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana w imieniu i na rzecz Pracownika poprzez przekazanie jego danych
identyfikujących Funduszowi przez Pracodawcę w ramach Listy Uczestników będącej załącznikiem do umowy.
Lista Uczestników obejmuje wszystkich Pracowników Pracodawcy będących uczestnikami PPK.
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WARUNKI GROMADZENIA ŚRODKÓW
I ZARZĄDZANIA NIMI PRZEZ
POSZCZEGÓLNE SUBFUNDUSZE
ZDEFINIOWANEJ DATY
Każdy z subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu jest subfunduszem zdefiniowanej daty przeznaczonym
dla innego, pięcioletniego przedziału roczników. Celem inwestycyjnym każdego z subfunduszy zdefiniowanej
daty jest wzrost wartości ich aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Polityka inwestycyjna prowadzona przez każdy z subfunduszy będzie dostosowywana do okresu pozostałego do
osiągnięcia przez dany subfundusz zdefiniowanej daty, dla której dany subfundusz jest przeznaczony.
Zdefiniowane daty dla poszczególnych przedziałów roczników wskazujemy w poniższej tabeli:
Lp.

Subfundusz zdefiniowanej daty

Osoby urodzone w przedziałach roczników

1.

Aviva PPK 2025

1963-1967 i starsze

2.

Aviva PPK 2030

1968-1972

3.

Aviva PPK 2035

1973-1977

4.

Aviva PPK 2040

1978-1982

5.

Aviva PPK 2045

1983-1987

6.

Aviva PPK 2050

1988-1992

7.

Aviva PPK 2055

1993-1997

8.

Aviva PPK 2060

1998-2002

Polityka inwestycyjna każdego subfunduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczenia poziomu
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika w taki sposób, iż udziały części udziałowej i części dłużnej
w wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty będą dostosowywane poprzez stopniowe zmniejszanie udziału
części udziałowej na rzecz części dłużnej i będą kształtowały się zasadniczo w sposób określony w poniższej tabeli.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Okres
począwszy od roku, w którym subfundusz osiągnie
swoją zdefiniowaną datę
w okresie 5 lat poprzedzających datę osiągnięcia
zdefiniowanej daty
w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa
w pkt 2
w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa
w pkt 3
począwszy od dnia utworzenia funduszu do dnia
rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4

Podział lokat w odniesieniu do wartości aktywów
danego subfunduszu
część udziałowa od 0% do 15%,
część dłużna od 85% do 100%
część udziałowa od 10% do 30%
część dłużna od 70% do 90%
część udziałowa od 25% do 50%
część dłużna od 50% do 75%
część udziałowa od 40% do 70%
część dłużna od 30% do 60%
część udziałowa od 60% do 80%
część dłużna od 20% do 40%
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Pracownik może wskazać inne subfundusze niż subfundusz zdefiniowanej daty właściwy ze względu
na jego wiek, na które to subfundusze mają być dokonywane wpłaty do PPK w formie złożenia zlecenia
zamiany.

Podział lokat poszczególnych subfunduszy
Lp.

Subfundusz

Opis polityki inwestycyjnej

1.

Aviva PPK 2025

2.

Aviva PPK 2030

3.

Aviva PPK 2035

4.

Aviva PPK 2040

5.

Aviva PPK 2045

6.

Aviva PPK 2050

7.

Aviva PPK 2055

8.

Aviva PPK 2060

Do 31 grudnia 2019 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 25% do 50%, a części dłużnej od 50% do 75%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2019 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 40% do 70%, a części dłużnej od 30% do 60%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2024 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 40% do 70%, a części dłużnej od 30% do 60%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2019 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2024 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2029 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2034 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
Do 31 grudnia 2039 r. udział wartości części udziałowej w wartości aktywów subfunduszu wynosi od 60% do 80%, a części dłużnej od 20% do 40%. Wraz ze zbliżaniem
się subfunduszu do zdefiniowanej daty udział części udziałowej będzie stopniowo
spadał do poziomu maksymalnie 15%, a części dłużnej rósł do poziomu minimum
85% aktywów subfunduszu
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WARUNKI, TERMINY I SPOSÓB
DOKONANIA WYPŁATY, WYPŁATY
TRANSFEROWEJ LUB ZWROTU
Uczestnik jest uprawniony do złożenia Funduszowi
w każdym czasie dyspozycji wypłaty, wypłaty
transferowej lub zwrotu. Dyspozycja wypłaty
transferowej lub zwrotu może obejmować
wyłącznie całość zgromadzonych w PPK środków.

Uczestnik może złożyć
wypłaty, w przypadku gdy:

dyspozycję

1. osiągnie 60 rok życia;
2. nie ukończył 45 roku życia i zamierza
wykorzystać środki zgromadzone
w PPK na pokrycie wkładu własnego
w związku z budową lub zakupem
domu lub mieszkania, po zawarciu
umowy z Funduszem;
3. wystąpił przypadek poważnego
zachorowania w odniesieniu do
Uczestnika, jego małżonka lub dziecka.
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W przypadku małżeństwa uczestników jednego subfunduszu zdefiniowanej daty, po osiągnięciu przez drugie
z nich 60 roku życia mogą oni złożyć wspólny wniosek o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie
świadczenia małżeńskiego. Świadczenie małżeńskie stanowi wypłatę z połączonych rachunków małżonków.
Wypłata transferowa związana jest co do zasady ze zmianą pracodawcy przez Uczestnika, który nie zdecydował
o pozostawieniu zgromadzonych środków w Funduszu. Wypłata transferowa może być dokonywana w przypadku
posiadania przez Uczestnika innego rachunku PPK, terminowej lokaty oszczędnościowej, IKE, PPE lub zakładu
ubezpieczeń na warunkach określonych w ustawie o PPK. Wypłata transferowa jest realizowana w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dyspozycji przez Uczestnika.
Zwrot może być dokonany na wniosek Uczestnika, który nie osiągnął 60 roku życia. Przed wypłatą środków
zgromadzonych w PPK tytułem zwrotu Fundusz zobowiązany jest dokonać potrąceń przewidzianych w ustawie
o PPK. Do Uczestnika realizującego zwrot trafi kwota pomniejszona o dokonane potrącenia. Zwrot jest
realizowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dyspozycji przez Uczestnika.
Dyspozycja wypłaty transferowej lub zwrotu może obejmować wyłącznie całość zgromadzonych w PPK
środków.
Wypłaty, wypłaty transferowe oraz zwroty, z uwagi na konstrukcję prawną Funduszu, mogą być dokonywane
dopiero po odkupieniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa bez względu na wartość środków zgromadzonych
na rachunku PPK. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych
od dnia złożenia żądania ich odkupienia, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie
ponosi odpowiedzialności.
Po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfundusz przekazuje niezwłocznie środki pieniężne
przelewem na odpowiedni rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Wypłaty na wniosek Uczestnika,
który osiągnął 60. rok życia, są
realizowane w poniższych terminach:
1. w przypadku wypłaty jednorazowej
– niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia przez Uczestnika wniosku
o dokonanie wypłaty;
2. w przypadku wypłat realizowanych
w ratach miesięcznych –
niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc wypłaty,
chyba że inny termin wypłaty będzie
wynikać z wniosku Uczestnika.
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Wypłaty w ramach świadczenia małżeńskiego są realizowane w ratach miesięcznych, przy czym wypłaty są
dokonywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc wypłaty, chyba że inny termin wypłaty świadczenia małżeńskiego będzie wynikać z wniosku.
Wypłaty na wniosek Uczestnika w związku z wystąpieniem przypadku Poważnego Zachorowania są realizowane
w poniższych terminach:
1. w przypadku wypłaty jednorazowej – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty;
2. w przypadku wypłat realizowanych w ratach miesięcznych, pierwsza rata jest wypłacana niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku
o dokonanie wypłaty, a w przypadku pozostałych rat w terminach wskazanych w tym wniosku.
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SPOSÓB SKŁADANIA DYSPOZYCJI
WYPŁATY, WYPŁATY TRANSFEROWEJ
LUB ZWROTU
Dyspozycje wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu mogą być
składane do Funduszu za pośrednictwem udostępnionej przez
Fundusz aplikacji lub dedykowanej strony internetowej.
Za uprzednią zgodą Pracodawcy, Uczestnik może przekazywać
Funduszowi dyspozycje za pośrednictwem Pracodawcy.
W przypadku składania oświadczeń woli przez Uczestnika
w formie pisemnej bezpośrednio do Funduszu z wykorzystaniem
przesyłki pocztowej – podpis złożony przez Uczestnika musi być
poświadczony notarialnie, dokumenty dołączane do składanego
oświadczenia woli powinny być przekazane do Funduszu
w oryginale lub w kopiach poświadczonych notarialnie.
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MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE
SUBFUNDUSZEM ZDEFINIOWANEJ
DATY ORAZ WARUNKI NA JAKICH
MOGĄ ONE ZOSTAĆ ZMIENIONE
BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY UMOWY
1

do 31 grudnia 2020 roku nie będzie pobierane stałe
wynagrodzenie za zarządzanie aktywami PPK we
wszystkich subfunduszach zdefiniowanej daty,

2

wysokość stałego wynagrodzenia za zarządzanie
aktywami PPK dla poszczególnych subfunduszy
zdefiniowanej daty od 1 stycznia 2021 roku nie będzie
wyższe niż 0,40% wartości aktywów netto funduszu
w skali roku.

Maksymalne stałe wynagrodzenie za zarządzanie
Okres
do 31.12.2020
2021-2024
2025-2029
2030-2034
2035-2039
2040-2044
2045-2049
2050-2054
2055-2059
od 2060

Aviva PPK Aviva PPK Aviva PPK Aviva PPK Aviva PPK Aviva PPK Aviva PPK Aviva PPK
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
0,00%

0,25%

0,00%
0,40%

0,25%

0,00%
0,40%

0,25%

0,00%
0,40%

0,25%

0,00%
0,40%

0,25%

0,00%

0,40%

0,25%

0,00%

0,40%

0,25%

0,00%

0,40%

0,25%
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Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie każdym z subfunduszy zdefiniowanej
daty może wynosić nie więcej niż 0,40% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.
Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (zwane dalej Wynagrodzeniem za
osiągnięty wynik) w wysokości nie wyższej niż 0,10% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku, które
może być pobierane pod warunkiem:
•
•

realizacji dodatniej stopy zwrotu przez dany subfundusz za dany rok,
osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez dany subfundusz przewyższającej stopę referencyjną
określoną przez rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu
obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną
w ewidencji PPK.

Faktyczna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo w ramach limitów, o których mowa powyżej
jest ustalana w formie uchwały zarządu Towarzystwa i publikowana na stronie internetowej Towarzystwa.
Zmiany wysokości rzeczywiście pobieranego wynagrodzenia przez Towarzystwo mogą być dokonywane bez
konieczności zmian umów.
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KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE
SUBFUNDUSZE ZDEFINIOWANEJ
DATY I OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE
UCZESTNIKA
Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu zarządzania Funduszem, z aktywów subfunduszy pokrywane
są wyłącznie koszty określone w statucie Funduszu i na warunkach tam opisanych, uzasadnione z uwagi na
prowadzoną działalność inwestycyjną subfunduszy, do których należą zarówno koszty nielimitowane i limitowane
odpowiednio wskazane poniżej.

Fundusz może pokrywać z aktywów Subfunduszy następujące koszty:
1. prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których
Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania
aktywów danego Subfunduszu,
2. prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu,
zawieranymi w ramach lokowania aktywów danego Subfunduszu,
3. prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów danego
Subfunduszu,
4. prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,
z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów
danego Subfunduszu,
5. wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu,
6. koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu,
Subrejestru Uczestników danego Subfunduszu,
7. podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu,
w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika
z przepisów prawa,
8. koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu,
postanowieniami statutu Funduszu lub przepisami prawa,
9. koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu lub
Subfunduszy wymaganych przepisami prawa,
10. koszty likwidacji danego Subfunduszu,
11. wynagrodzenie likwidatora danego Subfunduszu.
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Koszty, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, mogą być pokrywane z aktywów danego subfunduszu do wysokości
0,5% średniej wartości aktywów netto subfunduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość aktywów netto
danego subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, albo sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej wartości
aktywów netto subfunduszu, ponad kwotę 10.000.000 zł – gdy wartość aktywów netto subfunduszu jest wyższa
niż 10.000.000 zł.
Koszty, o których mowa w pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów danego subfunduszu w wysokości nie wyższej
niż 0,5% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.
W okresie, w którym wartość aktywów netto danego subfunduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, Towarzystwo
pokrywa z własnych środków koszty tego Subfunduszu, o których mowa w pkt 5, 6, 8 i 9 powyżej. Pozostałe koszty
działalności każdego Subfunduszu, które nie zostały wskazane powyżej będą pokrywane przez Towarzystwo
z własnych środków.
Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych,
wpłat dokonanych w ramach zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21 ustawy
o PPK, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera
żadnych opłat. Realizacja zleceń zamiany również jest zwolniona z opłat, które obciążałyby Uczestnika.
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Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu
z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Dane
podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących
instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani
pomocy prawnej.
Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie
jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki
uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.
Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym
dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz
w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.
Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest
Komisja Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, w pełni opłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 12.250.000,00 PLN.
Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie
prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu. u.
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