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Aplikacja STI 24 dla Pracownika
STI24 jest aplikacjà internetowà skierowanà do Pracowników posiadajàcych Pracownicze Plany Kapitałowe.
STI24 jest dost´pna za poÊrednictwem przeglàdarki internetowej. Pod kàtem dost´pnoÊci danych serwis został
zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami architektury informacji.

Wybierajàc Millennium TFI otrzymajà Paƒstwo dost´p
do bezpłatnej aplikacji PPK pozwalajàcej kompleksowo
zarzàdzaç programem.
STI24 to przyjazne i nowoczesne narz´dzie dost´pu do Êrodków zgromadzonych w Pracowniczych
Planach Kapitałowych, wspierajàce realizacj´ nało˝onych wymogów ustawowych, przeznaczone dla
Pracowników korzystajàcych z PPK. Dzi´ki niej Klient mo˝e w bezpieczny sposób zarzàdzaç swoimi oszcz´dnoÊciami. Intuicyjny interfejs
aplikacji sprawia, ˝e nawet poczàtkowy U˝ytkownik poradzi sobie z obsługà. Aplikacja STI24 jest na bie˝àco rozwijana, tak by zawierała
wszystkie niezb´dne funkcje do obsługi PPK.

Logowanie
Logowanie do serwisu jest mo˝liwe dla wszystkich
U˝ytkowników, którzy otrzymali link aktywacyjny
wraz z loginem. Pierwsze logowanie wymusza
na u˝ytkowniku ustalenie nowego hasła do serwisu.
Mechanizm logowania
U˝ytkownik loguje si´ do aplikacji STI24 podajàc login i hasło.
Weryfikowane jest istnienie konta oraz zgodnoÊç tych dwóch
danych ze sobà. W przypadku podania prawidłowych danych,
U˝ytkownik logowany jest do aplikacji STI24. W przypadku
trzykrotnego wskazania nieprawidłowego hasła dla wskazanego
loginu, dost´p do konta jest blokowany. Celem jego odblokowania
nale˝y skorzystaç z mechanizmu „ZapomniałeÊ hasła?".

Odzyskiwanie hasła
W celu odblokowania konta, zablokowanego w efekcie trzykrotnego podania bł´dnego
hasła lub odzyskania hasła w efekcie jego utraty/zapomnienia, nale˝y skorzystaç z sekcji
„Zapomniałem hasła". U˝ytkownik w formularzu odzyskiwania powinien podaç login
do konta, co spowoduje wysłanie na połàczony z nim adres e-mail wiadomoÊci z linkiem
do zdefiniowania nowego hasła.
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Aplikacja STI 24: Nawigacja
Nagłówek
Górna cz´Êç ka˝dej strony serwisu zawiera nawigacj´, informacje nt. zalogowanego U˝ytkownika,
czas pozostały do wygaÊni´cia sesji, opcj´ wylogowania z serwisu, przejÊcie do historii transakcji.

„Portfel" – podglàd stanu inwestycji
Ekran portfela jest ekranem wyÊwietlanym zaraz
po zalogowaniu do platformy STI24. Zawiera informacje
o produkcie PPK wraz z wyÊwietleniem wartoÊci aktywów
oraz strukturze portfela według klasy i ryzyka inwestycyjnego.

Informacje o umowie
produktowej PPK
Aplikacja wyÊwietla podstawowe informacje o umowie:
Nazwa TFI, Nazwa produktu, obecna alokacja.
W Êrodkowej cz´Êci ekranu aplikacja wyÊwietla
subfundusze zgodne z alokacjà produktu, składki
przypisane do subfunduszy oraz saldo i liczb´ jednostek.
U˝ytkownik z tego ekranu mo˝e przejÊç do historii
zleceƒ oraz b´dzie mógł dokonaç dyspozycji zmiany
alokacji na produkcie.

Historia zleceƒ
Strona prezentuje histori´ zło˝onych zleceƒ wraz z ich statusem, wartoÊcià.
Po naciÊni´ciu przycisku „Wi´cej” u˝ytkownikowi zostanà wyÊwietlone szczegóły pojedynczej transakcji.

Aplikacja STI 24: Dyspozycje
Dyspozycja zwrotu
Serwis pozwala m.in. na dokonanie zwrotu zainwestowanych Êrodków.
Proces dost´pny jest z poziomu szczegółów posiadanego PPK i wyglàda nast´pujàco:
Krok 1: Wybór produktu i klikni´cie przycisku „Zwrot”.
Krok 2: Wpisanie numeru rachunku bankowego oraz wybranie siedziby ZUS.
Krok 3: Autoryzacja sms.

Dyspozycja zmiany alokacji wpłaty
Kolejnà dyspozycjà dost´pnà w serwisie jest zmiana alokacji wpłaty.
Krok 1: Wybór produktu i klikni´cie przycisku „Zmiana Alokacji Wpłaty”.
Krok 2: Wybór typu nowej alokacji ze wskazaniem funduszu.
Krok 3: Podsumowanie dyspozycji z potwierdzeniem kodem sms.

Dyspozycja Zmiany Alokacji Inwestycji
Serwis pozwala na zmian´ alokacji inwestycji, czyli relokowanie ju˝ wpłaconych Êrodków.
Proces dost´pny jest z poziomu szczegółów posiadanego produktu i wyglàda nast´pujàco:
Krok 1: Wybór posiadanego produktu oraz wybranie opcji „Zmiana Alokacji Inwestycji”.
Krok 2: Wybór typu nowej alokacji.
Krok 3: Podsumowanie dyspozycji z potwierdzeniem kodem sms.
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Aplikacja STI 24: Profil
Strona słu˝àca podglàdowi danych U˝ytkownika STI24. Za jej poÊrednictwem mo˝na podejrzeç dane dost´powe do serwisu, dane korespondencyjne, rachunki bankowe, przejrzeç histori´ zdarzeƒ, edytowaç login
i hasło. Dost´p do strony jest mo˝liwy poprzez klikni´cie nazwy U˝ytkownika w górnym prawym rogu ka˝dej
strony.

Aplikacja STI 24: Wsparcie systemowo-operacyjne:
Prosta i mobilna aplikacja
Dost´p do informacji przez
24 godziny 7 dni w tygodniu
Bezpieczeƒstwo informacji
dzi´ki systemowym
zabezpieczeniom
Wsparcie przy wdro˝eniu
systemu i szkolenia
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Infolinia dla Pracodawców
i Pracowników
Integracja z systemem
kadrowo-płacowym
Mo˝liwoÊç generowania
zestawieƒ dla Pracodawcy
i Pracownika

Pami´taj: Pracodawca jest zobowiàzany
do terminowego przekazywania składek
podstawowych i dodatkowych.
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Omówienie wniosków składanych
do instytucji finansowej (Millennium TFI SA)
Wypłata zgromadzonych oszcz´dnoÊci
po ukoƒczeniu 60. roku ˝ycia
Wniosek o wypłat´ podstawowà
Po ukoƒczeniu 60. roku ˝ycia uczestnik PPK mo˝e zdecydowaç si´ na skorzystanie ze zgromadzonych Êrodków
w dowolny wybrany przez siebie sposób. Zło˝enie odpowiedniego wniosku rozpoczyna wypłat´, oznacza
tak˝e zakoƒczenie oszcz´dzania w PPK nawet w przypadku trwajàcego stosunku pracy.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:

Zwróç uwag´:

Uczestnik PPK, który ukoƒczył 60. rok ˝ycia.

p Wypłat´ mo˝na rozpoczàç w dowolnym momencie po

Cel oÊwiadczenia:
Wypłata zgromadzonych na rachunku PPK Êrodków.

Podstawa prawna – ustawa o PPK:
Art. 97. [Warunki wypłaty Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK]
1. Wypłata Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK nast´puje
wyłàcznie na zło˝ony w wybranej instytucji finansowej wniosek:
1) uczestnika PPK po osiàgni´ciu przez niego 60. roku ˝ycia;
2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.
2. O zło˝eniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa
informuje, nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni roboczych od jego zło˝enia, podmiot zatrudniajàcy.
3. W przypadku rozpocz´cia wypłat Êrodków zgromadzonych na rachunku
PPK uczestnika PPK po osiàgni´ciu przez niego 60. roku ˝ycia wpłaty na
PPK nie sà dokonywane ani dopłaty roczne nie sà przekazywane.

ukoƒczeniu 60. roku ˝ycia, jednak nie ma koniecznoÊci
decydowania si´ na nià od razu – mo˝na kontynuowaç
oszcz´dzanie, a na wypłat´ zdecydowaç si´ w terminie
póêniejszym.

p JeÊli uczestnik zdecyduje si´ na wypłat´ zgromadzonych
Êrodków jednorazowo, to od 75% kwoty oszcz´dnoÊci
b´dzie musiał zapłaciç 19% podatku od zysków kapitałowych.

p W przypadku wypłaty do 25% zgromadzonych Êrodków
jednorazowo i rozło˝eniu pozostałych oszcz´dnoÊci na
co najmniej 120 rat (10 lat) podatek nie zostanie pobrany.

p Liczba rat mo˝e zostaç zmieniona w trakcie wypłaty.

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza Wniosek o wypłat´/zwrot z PPK

Wniosek o wypłat´ podstawowà w formie Êwiadczenia mał˝eƒskiego
Ustawa o PPK przewiduje mo˝liwoÊç połàczenia oszcz´dnoÊci dwóch uczestników PPK przebywajàcych
w zwiàzku mał˝eƒskim oraz wypłat´ zgromadzonych Êrodków w formie jednego Êwiadczenia. Wypłata
nast´puje w co najmniej 120 miesi´cznych ratach. Przy tej formie wypłaty nie jest pobierany ˝aden podatek.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:

Cel oÊwiadczenia:

Uczestnicy PPK w zwiàzku mał˝eƒskim po ukoƒczeniu 60 roku ˝ycia
(dotyczy ka˝dego z mał˝onków) posiadajàcy oszcz´dnoÊci w tej samej
instytucji finansowej.

Wypłata jednego Êwiadczenia z połàczonych oszcz´dnoÊci
mał˝onków. Wypłata nast´puje z jednego połàczonego
rachunku.
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Podstawa prawna – ustawa o PPK:

Zwróç uwag´:

Art. 100. [Wypłata Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK w formie Êwiadczenia mał˝eƒskiego]
1. Uczestnik PPK, po osiàgni´ciu przez niego 60. roku ˝ycia, mo˝e wnioskowaç
o wypłat´ Êrodków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie Êwiadczenia
mał˝eƒskiego, zwanego dalej „Êwiadczeniem mał˝eƒskim”.
2. Uczestnik PPK mo˝e zło˝yç w wybranej instytucji finansowej wniosek o wypłat´
Êwiadczenia mał˝eƒskiego, je˝eli jego mał˝onek, na rzecz którego umow´
o prowadzenie PPK zawarto z tà samà wybranà instytucjà finansowà, równie˝
osiàgnàł 60. rok ˝ycia i mał˝onkowie wspólnie oÊwiadczà, ˝e chcà skorzystaç
z wypłaty Êwiadczenia mał˝eƒskiego.

p Wszystkie Êrodki wypłacane sà w formie ratalnej
(co najmniej 120 miesi´cznych rat). Nie ma mo˝liwoÊci
wypłaty choçby cz´Êci Êrodków jednorazowo.

p Ârodki wypłacane sà a˝ do momentu wyczerpania
oszcz´dnoÊci na połàczonym rachunku. W przypadku
Êmierci jednego ze współmał˝onków wypłata jest
kontynuowana na niezmiennych zasadach.

p Ka˝dy z mał˝onków składa oÊwiadczenie indywidualnie.

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza Wniosek o wypłat´ w formie Êwiadczenia mał˝eƒskiego

Wypłata zgromadzonych oszcz´dnoÊci
przed ukoƒczeniem 60. roku ˝ycia
Wniosek o wypłat´ na pokrycie kosztów leczenia
Ustawa o PPK przewiduje mo˝liwoÊç wypłaty Êrodków zgromadzonych na rachunku uczestnika na specjalnych zasadach w razie choroby uczestnika lub członków jego rodziny. W sytuacji wystàpienia powa˝nego
zachorowania u uczestnika, mał˝onka lub dziecka do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia, mo˝na wypłaciç do 25%
zgromadzonych oszcz´dnoÊci bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:
Uczestnik PPK w dowolnym wieku wnioskujàcy o Êrodki w zwiàzku
z wystàpieniem powa˝nej choroby u uczestnika, mał˝onka lub dziecka
(do 18 roku ˝ycia). Powa˝ne zachorowanie nale˝y potwierdziç orzeczeniem lub zaÊwiadczeniem lekarskim. Choroby kwalifikujàce si´ do powa˝nego zachorowania zostały wskazane w ustawie (poni˝ej).

Cel oÊwiadczenia:
Uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w przypadku powa˝nego zachorowania uczestnika, mał˝onka lub dzieci (do 18 roku ˝ycia).

Podstawa prawna – ustawa o PPK:
23) powa˝ne zachorowanie:
a) całkowità niezdolnoÊç do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Społecznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 53, 252 i 568), ustalonà w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika
lub komisj´ lekarskà Zakładu Ubezpieczeƒ Społecznych na okres co najmniej
2 lat lub
b) umiarkowany lub znaczny stopieƒ niepełnosprawnoÊci w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), ustalony w formie
orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawnoÊci na okres
co najmniej 2 lat, lub
c) niepełnosprawnoÊç osoby, która nie ukoƒczyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,ustalonà w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawnoÊci, lub
d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z nast´pujàcych jednostek chorobowych:

amputacja koƒczyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera,
choroba LeÊniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mi´Êniowa,
gruêlica, niewydolnoÊç nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana
przez ludzki wirus upoÊledzenia odpornoÊci (HIV), kardiomiopatia,
nowotwór złoÊliwy, toczeƒ trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy,
słuchu lub wzroku, wrzodziejàce zapalenie jelita grubego lub zawał
serca, lub
e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z nast´pujàcych jednostek chorobowych:
poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych,
zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie
wàtroby, padaczka, goràczka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba
serca, pora˝enie (parali˝), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu),
potransfuzyjne zaka˝enie wirusem HIV, schyłkowa niewydolnoÊç nerek,
t´˝ec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narzàdów,
zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub
nowotwór złoÊliwy;

Zwróç uwag´:
p Jednorazowo mo˝e zostaç wypłacone do 25% zgromadzonych oszcz´dnoÊci. Natomiast mo˝e zostaç zło˝ony wi´cej
ni˝ jeden wniosek w ró˝nych odst´pach czasu – pod warunkiem wystàpienia kolejnego powa˝nego zachorowania
(odr´bnej choroby).

p Wypłata Êrodków w zwiàzku z powa˝nym zachorowaniem
nie wymaga zwrotu. Nie przerywa tak˝e dalszego oszcz´dzania w PPK.

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza Wniosek o wypłat´/zwrot z PPK
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Wniosek o wypłat´ Êrodków na cele mieszkaniowe (wkład własny)
Uczestnicy PPK, którzy nie ukoƒczyli 45 roku ˝ycia mogà zawnioskowaç o wypłat´ do 100% zgromadzonych
na rachunku PPK Êrodków w celu pokrycia wkładu własnego wymaganego przy ubieganiu si´ o kredyt hipoteczny. CałoÊç Êrodków podlega zwrotowi.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:
Uczestnik PPK, który nie ukoƒczył 45 lat oraz wczeÊniej
nie wnioskował o wypłat´ na cele mieszkaniowe.

Cel oÊwiadczenia:
Wypłata oszcz´dnoÊci z PPK w celu pokrycia wkładu własnego w zwiàzku
z zaciàgni´ciem kredytu na budow´/przebudow´ budynku mieszkalnego,
zakup domu, mieszkania lub gruntu.

Podstawa prawna – ustawa o PPK:
Art. 98. [Wypłata Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu
własnego w zwiàzku z zaciàgni´ciem kredytu na budow´ lub przebudow´ budynku
mieszkalnego lub mieszkania albo na nabycie nieruchomoÊci ]
1. Na podstawie umowy zawartej z wybranà instytucjà finansowà, uczestnik
PPK mo˝e jednorazowo dokonaç wypłaty do 100% wartoÊci Êrodków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiàzkiem ich zwrotu w wartoÊci nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego. […]
3. Wypłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje si´:
1) w przypadku przeznaczenia Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK
na pokrycie wkładu własnego w zwiàzku z budowà lub przebudowà
budynku mieszkalnego – na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek
w spółdzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany
we wniosku;

2) w pozostałych przypadkach – na rachunek bankowy zbywcy
praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej;

Zwróç uwag´:
p Termin zwrotu wypłaconych Êrodków nie mo˝e rozpoczàç
si´ póêniej ni˝ 5 lat od dnia wypłaty Êrodków oraz nie
mo˝e trwaç dłu˝ej ni˝ 15 lat od dnia wypłaty Êrodków.

p W przypadku niedokonania zwrotu wypłaconych
oszcz´dnoÊci w ustalonym w umowie terminie uczestnik
b´dzie zobowiàzany zapłaciç podatek od zysków kapitałowych. Podatek naliczany jest od niezwróconej kwoty.

p Niezale˝nie od iloÊci posiadanych rachunków PPK
w ró˝nych instytucjach finansowych, uczestnik mo˝e
dokonaç tylko jednej wypłaty na cele mieszkaniowe,
z zastrze˝eniem ˝e mo˝liwe jest zawarcie z inna instytucjà finansowà, umowy w celu pokrycia wkładu własnego
w zwiàzku z zaciàgni´ciem przez uczestnika PPK kredytu
udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza Wniosek o zawarcie umowy o wkład własny

Wniosek o zwrot (wczeÊniejszà wypłat´ zgromadzonych oszcz´dnoÊci)
Uczestnik PPK mo˝e w dowolnym momencie zwróciç si´ z wnioskiem do instytucji finansowej o zwrot Êrodków
zgromadzonych na rachunku – wypłat´ w formie pieni´˝nej dotychczas zgromadzonych na rachunku oszcz´dnoÊci.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:
Ka˝dy uczestnik PPK, mał˝onek lub były mał˝onek uczestnika PPK,
mał˝onek zmarłego uczestnika PPK, osoba uprawniona.

Cel oÊwiadczenia:
WczeÊniejsza dobrowolna wypłata całoÊci
lub cz´Êci zgromadzonych oszcz´dnoÊci.

Podstawa prawna – ustawa o PPK:
Art. 105. [Zwrot Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK]
1. Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK nast´puje w formie pieni´˝nej,
w terminach okreÊlonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu
emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.
2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje
ze Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK:
1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwot´ równà 30% Êrodków
pieni´˝nych pochodzàcych odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeƒ jednostek uczestnictwa lub jednostek
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uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub
umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych,
które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub
przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniajàcy;
2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwot´
równà 70% Êrodków pieni´˝nych pochodzàcych odpowiednio
z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeƒ
jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz
emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte,
w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat
finansowanych przez podmiot zatrudniajàcy, po uprzednim
pomniejszeniu o nale˝nà kwot´ podatku dochodowego od osób
fizycznych, która zgodnie z odr´bnymi przepisami przekazywana
jest na rachunek właÊciwego urz´du skarbowego;

www.millenniumtfi.pl • infolinia: 22 598 39 79

3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszcz´dnoÊciowokredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwot´ odpowiadajàcà Êrodkom
pieni´˝nym pochodzàcym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny
lub zakład ubezpieczeƒ jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz
emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku
funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych,
na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osob´
zatrudnionà, po uprzednim pomniejszeniu o nale˝nà kwot´ podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odr´bnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właÊciwego urz´du skarbowego;
4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właÊciwego do spraw
pracy, kwot´ odpowiadajàcà Êrodkom pieni´˝nym pochodzàcym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeƒ
jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy
inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych,
na rzecz uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych;

Zwróç uwag´:
p WczeÊniejsza cz´Êciowa lub całkowita wypłata nie blokuje
mo˝liwoÊci uczestnictwa w PPK. Po wypłacie składki mogà
nadal byç odprowadzane.

p Instytucja finansowa dokonuje potràcenia 30% Êrodków z wpłat
finansowanych przez Pracodawc´ i przekazuje je na rachunek
ZUS. Informacja o tej kwocie jest ewidencjonowana na koncie
uczestnika PPK w ZUS (składka na ubezpieczenie emerytalne – nale˝na za miesiàc, w którym kwota ta została przekazana
do ZUS). Ârodki pochodzàce z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od paƒstwa sà zwracane w całoÊci do Funduszu Pracy.
Uczestnik PPK otrzymuje zatem:

• 70% Êrodków pochodzàcych z wpłat od Pracodawcy,
po uprzednim pomniejszeniu o nale˝nà kwot´ podatku
od zysków kapitałowych oraz

• 100% Êrodków pochodzàcych z wpłat finansowanych
przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu
o nale˝nà kwot´ podatku od zysków kapitałowych

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza Wniosek o wypłat´/zwrot z PPK

Wniosek o wypłat´ transferowà
Uczestnik PPK mo˝e zło˝yç dyspozycj´ dokonania wypłaty transferowej do innego PPK, jeÊli jest uczestnikiem innego PPK lub do innej instytucji po ukoƒczeniu 60 roku ˝ycia (szczegóły w poni˝szym zapisie ustawy).
W szczególnych sytuacjach dyspozycje mogà zło˝yç inne osoby lub Pracodawcy przy zmianie PPK przez
Pracownika (patrz: OÊwiadczenie uczestnika o zawartych na jego rzecz umowach o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych).
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:
Uczestnik PPK, podmiot zatrudniajàcy, mał˝onek lub były mał˝onek
uczestnika PPK, mał˝onek zmarłego uczestnika PPK albo osoby
uprawnione (spadkobierca, uposa˝ony).

Cel oÊwiadczenia:
Zlecenie przelania (przetransferowania) zgromadzonych oszcz´dnoÊci
na wskazany rachunek/do wskazanej instytucji finansowej.

Podstawa prawna – ustawa o PPK:
Art. 102. [Wypłata transferowa Êrodków zgromadzonych na rachunku PPK]
1. Wypłata transferowa jest dokonywana:
1) na inny rachunek PPK;
2) na rachunek terminowej lokaty oszcz´dnoÊciowej uczestnika PPK,
po osiàgni´ciu przez niego 60. roku ˝ycia;
3) na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej
kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, po osiàgni´ciu przez niego 60. roku ˝ycia;
4) na IKE mał˝onka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej;
5) na rachunek w PPE prowadzony dla mał˝onka zmarłego uczestnika PPK
lub dla osoby uprawnionej;
6) do zakładu ubezpieczeƒ prowadzàcego działalnoÊç okreÊlonà w dziale
I załàcznika do ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

7) na rachunek terminowej lokaty oszcz´dnoÊciowej lub na rachunek
lokaty terminowej mał˝onka lub byłego mał˝onka uczestnika
PPK, zgodnie z art. 80 ust. 2.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji
podmiotu zatrudniajàcego w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust.
4 i art. 19 ust. 4, uczestnika PPK, mał˝onka lub byłego mał˝onka
uczestnika PPK, mał˝onka zmarłego uczestnika PPK albo osoby uprawnionej, po okazaniu potwierdzenia odpowiednio uczestnictwa w innym
PPK, IKE lub PPE, zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej
lokaty oszcz´dnoÊciowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty
terminowej albo zawarcia umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7.

Zwróç uwag´:
p Uczestnik PPK mo˝e zło˝yç dyspozycj´ dokonania wypłaty
transferowej do innego PPK, jeÊli jest uczestnikiem innego
PPK lub do innej instytucji po ukoƒczeniu 60 roku ˝ycia
(szczegóły w poni˝szym zapisie ustawy).

p W szczególnych sytuacjach dyspozycje mogà zło˝yç inne osoby
lub Pracodawcy przy zmianie PPK przez Pracownika (patrz:
OÊwiadczenie uczestnika o zawartych na jego rzecz umowach
o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych).

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem formularza Wniosek o dokonanie wypłaty transferowej
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Wniosek o zamian´
Uczestnik PPK mo˝e zdecydowaç si´ na dokonanie zamiany – przeniesienia zgromadzonych na rachunku
PPK Êrodków pomi´dzy subfunduszami zdefiniowanej daty. Zamiana to przenoszenie Êrodków pomi´dzy
subfunduszami wydzielonymi w tym samym funduszu inwestycyjnym.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:
Ka˝dy uczestnik PPK.

Cel oÊwiadczenia:
Ulokowanie oszcz´dnoÊci zgromadzonych w funduszach innych ni˝ te zdefiniowane dla wieku uczestnika, ale zgodnych z jego oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez niego poziomem ryzyka.

2. Uczestnik PPK okreÊla we wniosku, o którym mowa w ust. 1, procentowy udział Êrodków zgromadzonych w PPK w poszczególnych
funduszach, subfunduszach lub funduszach i subfunduszach, o których
mowa w ust. 1.Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna
stanowiç kwot´ odpowiadajàcà co najmniej 10% Êrodków zgromadzonych w PPK. […]

Podstawa prawna – ustawa o PPK:

Zwróç uwag´:

Art. 45. [Wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do innego funduszu zdefiniowanej daty w ramach tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub
pracowniczego towarzystwa emerytalnego]
1. Uczestnik PPK mo˝e bezpłatnie zło˝yç, w postaci elektronicznej pozwalajàcej
na utrwalenie jego treÊci na trwałym noÊniku, funduszowi inwestycyjnemu lub
funduszowi emerytalnemu wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do
funduszy zdefiniowanej daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty innych ni˝
właÊciwy dla jego wieku, których organem jest to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarzàdzajàce
wybranà instytucjà finansowà.

p Przeniesienia Êrodków pomi´dzy funduszami zdefiniowanej
daty mo˝na wykonywaç wielokrotnie. Realizacja Zamian jest
bezpłatna.

p Zmiana subfunduszu definiowanej daty na inny, ni˝ zalecany,
wià˝e si´ tak˝e ze zmianà poziomu ryzyka.

p Nie mo˝na przenieÊç mniej ni˝ 10% całoÊci Êrodków
zgromadzonych na rachunku PPK.

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza.

Wniosek o wskazanie, zmian´, odwołanie osoby uprawnionej
Ârodki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegajà dziedziczeniu. Uczestnik PPK ma mo˝liwoÊç
wskazania osób uposa˝onych, które otrzymajà Êrodki po jego Êmierci. Uczestnik ma tak˝e mo˝liwoÊç wskazania
wartoÊci procentowych Êrodków, które przypadnà poszczególnym uposa˝onym po jego Êmierci.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:
Ka˝dy uczestnik PPK.

Cel oÊwiadczenia:

z przepisami rozdziału 13, Êrodki zgromadzone na jego rachunku
PPK, lub oznaczajàc w inny sposób udział wskazanych osób w tych
Êrodkach, albo odwołaç poprzednie wskazanie, nie wskazujàc
innych osób. […]

Wskazanie, zamiana lub odwołanie osoby uprawnionej do Êrodków
zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK po jego Êmierci.

Zwróç uwag´:

Podstawa prawna – ustawa o PPK:

p Osoby uprawnione mogà zostaç w dowolnym momencie

Art. 21. [Wskazanie osób uprawnionych do otrzymania Êrodków zgromadzonych
na rachunku PPK po Êmierci uczestnika PPK]
1. Uczestnik PPK mo˝e wskazaç, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jednà osob´ lub wi´cej osób, które jako osoby uprawnione
majà po jego Êmierci otrzymaç, zgodnie z przepisami rozdziału 13, Êrodki
zgromadzone na jego rachunku PPK.
2. Je˝eli zgodnie z ust. 1 wskazano kilka osób, a nie oznaczono ich udziału w otrzymywanych przez nie Êrodkach, uwa˝a si´, ˝e udziały tych osób sà równe.
3. Uczestnik PPK mo˝e w ka˝dym czasie zmieniç wskazanie, o którym mowa
w ust. 1, wskazujàc zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, inne
osoby, które jako osoby uprawnione majà otrzymaç po jego Êmierci, zgodnie

zmienione lub odwołane.

p Osobà uprawnionà mo˝e byç jedynie osoba fizyczna.
p Dyspozycje dotyczàce osób uprawnionych dotyczà jedynie
Êrodków zgromadzonych na rachunku w instytucji, w której
zło˝ono dyspozycj´.W przypadku posiadania kilku rachunków
PPK dyspozycji nale˝y zło˝yç osobno dla ka˝dego z nich.

p W przypadku braku wskazania procentowego podziału
Êrodków przy ustanawianiu osób uposa˝onych uwa˝a si´,
˝e podział ten jest równy.

Pobierz dokument:
p Jest to dyspozycja składana wyłàcznie w wersji papierowej: Wniosek o wskazanie, odwołanie, zmian´ osoby uprawnionej
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Wniosek o zmian´ danych identyfikacyjnych Uczestnika PPK
Uczestnik PPK zobowiàzany jest do niezwłocznego informowania instytucji finansowej o zmianach w danych
identyfikacyjnych Pracownika. Do zmiany danych mo˝e dojÊç np. w przypadku zmiany stanu cywilnego, adresu
zamieszkania czy dokumentu to˝samoÊci.
Kto mo˝e zło˝yç oÊwiadczenie:

Zwróç uwag´:

Ka˝dy uczestnik PPK.

p Uczestnik PPK jest obowiàzany niezwłocznie, nie póêniej

Cel oÊwiadczenia:

ni˝ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych
identyfikacyjnych, poinformowaç o niej instytucj´ finansowà.

Aktualizacja danych identyfikacyjnych uczestnika PPK.

Podstawa prawna – ustawa o PPK:
Art. 4. [Forma elektroniczna oÊwiadczeƒ woli uczestnika PPK; obowiàzek informowania
o zmianie danych identyfikujàcych uczestnika PPK; składanie oÊwiadczeƒ woli przez
uczestnika PPK w przypadku zmian organizacyjnych, likwidacji lub upadłoÊci podmiotu
zatrudniajàcego]
1. […]
2. Uczestnik PPK jest obowiàzany niezwłocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujàcych uczestnika PPK, poinformowaç wybranà instytucj´ finansowà o tej zmianie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e po ustaniu zatrudnienia.

Pobierz dokument:
p Dyspozycja składana za poÊrednictwem aplikacji STI24 lub formularza Wniosek o zmian´ danych Uczestnika PPK

Wnioski składane przez Uczestnika do Instytucji finansowej powinny byç zweryfikowane przez Pracodawc´,
który potwierdzi to˝samoÊç uczestnika PPK. Nast´pnie uczestnik PPK powinien wykonaç skan składanego
przez siebie wniosku i przekazaç go na nast´pujàcy adres e-mail: wa.ppk@psat.pl.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e wszystkie wnioski (poza wnioskiem dot. osoby uprawnionej) uczestnik PPK
mo˝e zło˝yç samodzielnie bezpoÊrednio przez STI24, do czego goràco zach´camy. Jest to najłatwiejsza
i najbardziej wygodna forma komunikowania si´ z instytucjà finansowà.
Wniosek o ustanowienie/odwołanie/zmian´ osoby uprawnionej nale˝y przekazaç na adres:
ProService Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem PPK.
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Szybkie i łatwe
wdro˝enie PPK

Platforma dla
Pracodawcy

Obsługa
Pracowników

Oferta Grupy
Banku Millennium

Korzystne
opłaty

DoÊwiadczenie

Po
Prostu
Korzystnie

Wa˝ne informacje: Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Stanisława ˚aryna 2B, 02-593 Warszawa,
Polska, wpisana do rejestru przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze
NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokoÊci 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesi´ç milionów trzysta tysi´cy złotych
polskich)(dalej: „Towarzystwo”).Towarzystwo prowadzi działalnoÊç w zakresie tworzenia i zarzàdzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie
zezwolenia udzielonego przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego. Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Millennium PPK”) z wydzielonymi
subfunduszami zdefiniowanej daty (dalej: „Subfundusze”), o których mowa w art. 39 Ustawy z dnia paêdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) (dalej: „Ustawa PPK”), stanowi pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu Ustawy PPK.
Millennium PPK został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1626. Wszelkie informacje udost´pniane przez Towarzystwo
w niniejszej prezentacji majà charakter wyłàcznie informacyjny, i nie powinny stanowiç podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych poniewa˝
majà wystandaryzowany charakter i nie uwzgl´dniajà indywidualnej sytuacji i potrzeb potencjalnych Uczestników.
Udost´pnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszej prezentacji nie stanowi Êwiadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego,
podatkowego, a tak˝e usługi zarzàdzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa
inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286),
ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporzàdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniajàcego rozporzàdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczàcych Êrodków technicznych do celów obiektywnej
prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujàcych lub sugerujàcych strategi´ inwestycyjnà oraz ujawniania interesów partykularnych
lub wskazaƒ konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udost´pnienie niniejszej prezentacji,Towarzystwo nie wskazuje tak˝e,
i˝ jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udost´pnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszej prezentacji
nie ma na celu oraz nie mo˝e byç uznawane za Êwiadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) oraz nie ma na celu promowania bezpoÊrednio lub
poÊrednio nabycia lub obj´cia instrumentów finansowych lub zach´cania, bezpoÊrednio lub poÊrednio, do ich nabycia lub obj´cia.Towarzystwo dokłada
najlepszych staraƒ aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za poÊrednictwem prezentacji były rzetelne i nie wprowadzajàce
w błàd, jednak˝e nie jest w stanie zagwarantowaç, i˝ powy˝sze informacje sà wolne od bł´dów i nieÊcisłoÊci.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególnoÊci podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych,
ponosi wyłàcznie ich odbiorca. Towarzystwo wyraênie informuje, i˝ nie ponosi odpowiedzialnoÊci wzgl´dem Paƒstwa za jakiekolwiek decyzje
inwestycyjne podj´te przez Paƒstwa na podstawie obliczeƒ, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za poÊrednictwem
prezentacji. Podstawà do dokonywania przez Paƒstwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez Towarzystwo powinny byç informacje
znajdujàce si´ w prospektach informacyjnych, statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczàcych konkretnego
funduszu inwestycyjnego, które zawierajà jednoczeÊnie szczegółowe informacje o ryzykach zwiàzanych z inwestycjà w Subfundusze, a które Towarzystwo
udost´pnia w j´zyku polskim na swojej stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Zyski z inwestycji osiàgane przez osoby fizyczne mogà
podlegaç opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Obliczenia i wyniki zawarte w niniejszej prezentacji nie uwzgl´dniajà nale˝nych
podatków. Faktyczne opodatkowanie zale˝y od Paƒstwa indywidualnej sytuacji oraz mo˝e ulec zmianie w przyszłoÊci.
Z tytułu składania zleceƒ nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy nie sà pobierane opłaty manipulacyjne. Z tytułu zarzàdzania
wydzielonymi w ramach Millennium PPK Subfunduszami,Towarzystwo pobiera opłat´ za zarzàdzanie w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 0,5 % wartoÊci
aktywów netto danego Subfunduszu w skali roku, zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy PPK.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wià˝e si´ z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarzàdzane przez Towarzystwo, w zale˝noÊci od przyj´tej
polityki inwestycyjnej mogà inwestowaç cz´Êç lub wi´kszoÊç swoich aktywów w akcje. WartoÊç aktywów netto Subfunduszy cechuje si´ lub mo˝e
cechowaç si´ du˝à zmiennoÊcià ze wzgl´du na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantujà osiàgniecia celów inwestycyjnych, ale doło˝à
najlepszych staraƒ, aby je osiàgnàç. Ârodki zainwestowane w Subfundusze nie sà obj´te systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
zgodnie z ustawà z dnia 10 czerwca 2006 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(tj. Dz. U. 2019 poz. 795). Niniejszy materiał słu˝y jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz
zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104,
1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80). Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji sà chronione prawem autorskim na podstawie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). Wszelkie prawa
autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługujà wyłàcznie Towarzystwu.
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