02.08.2019 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany
Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania
z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:

1.

W postanowieniu § 2 wszystkie punkty otrzymują kolejność wynikającą z porządku alfabetycznego oraz
dodaje się według nowej numeracji pkt. 4 (Dane identyfikujące Uczestnika PPK), pkt. 6 (Fundusz inPZU),
pkt. 7 (Fundusz PPK inPZU), pkt. 15 (Osoba uprawniona), pkt. 19 (Podmiot zatrudniający), pkt. 23
(PPK), pkt. 25 (Rachunek PPK), pkt. 35 (Uczestnictwo), pkt. 37 (Uczestnik PPK), pkt. 40 (Umowa o
prowadzenie PPK), pkt. 43 (Ustawa o PPK).

2.

Postanowienie § 2 pkt. 8 (według nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

8)

3.

Postanowienie § 2 pkt. 24 (według nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

24)
4.

Rejestr inPZU – wyodrębniony w ramach Uczestnictwa zbiór Subrejestrów w ramach wszystkich
Portfeli modelowych lub Portfeli indywidualnych w Funduszu inPZU otwartych za pośrednictwem
Serwisu lub na podstawie Umowy Pisemnej;

Postanowienie § 2 pkt. 39 (według nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

39)
7.

Rejestr – Portfel modelowy lub Portfel indywidualny w Funduszu inPZU lub Rachunek PPK w
Funduszu PPK inPZU; ilekroć w Regulaminie lub w Serwisie jest mowa o Rejestrze, w zależności
od kontekstu, rozumie się przez to także Subrejestr w Subfunduszu;

Postanowienie § 2 pkt. 28 (według nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

28)

6.

Program – program inwestycyjny „PZU Portfele modelowe” prowadzony przez Fundusz inPZU,
oparty o zasady uczestnictwa określone w §12;

Postanowienie § 2 pkt. 27 (według nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

27)

5.

Fundusz lub Fundusze – Fundusz inPZU lub Fundusz PPK inPZU; ilekroć w Regulaminie lub w
Serwisie jest mowa o Funduszu, w zależności od kontekstu, rozumie się przez to także
Subfundusz;

Umowa Dodatkowa – umowa o uczestnictwo w Programie w rozumieniu Statutu Funduszu
inPZU;

W postanowieniu § 2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

Pozostałe terminy i określenia użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Prospektach
informacyjnych i Statutach Funduszy, a w przypadku Funduszu PPK inPZU także w Umowie o
prowadzenie PPK.
8.

Postanowienie § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.

9.

Każdy Użytkownik może zawrzeć tylko jedną Umowę. Za pośrednictwem Serwisu bądź przez
zawarcie Umowy Pisemnej Użytkownik może otworzyć wyłącznie jedno Uczestnictwo w
Funduszu inPZU. W ramach Uczestnictwa Użytkownik może posiadać wiele Portfeli modelowych
lub Portfeli indywidualnych lub Rachunków PPK.

W postanowieniu § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
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3a.

Jeżeli Użytkownik zamierzający przystąpić do Funduszu inPZU ma otwarte Uczestnictwo w
Funduszu PPK inPZU, Rejestr inPZU jest otwierany w ramach tego Uczestnictwa. Jeżeli
Uczestnik PPK ma otwarte Uczestnictwo w Funduszu inPZU, Rachunki PPK są otwierane w
ramach tego Uczestnictwa.

3b.

Zasada opisana w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie oraz w ust. 3a nie ma zastosowania do
Użytkowników, w przypadku których w powodu niezgodności danych osobowych podanych
przez Użytkownika oraz Danych identyfikujących Uczestnika PPK otrzymanych od Podmiotu
zatrudniającego lub Podmiotów zatrudniających, Fundusz nie może jednoznacznie ustalić, że
chodzi o tę samą osobę. W takim przypadku Użytkownik zawiera więcej niż jedną Umowę i dla
każdej zawartej Umowy jest traktowany jako inny Użytkownik.

10. Postanowienie § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.

W Serwisie Fundusze zbywają i odkupują Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.

11. Postanowienie § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6.

W Usłudze dostępny i widoczny jest wyłącznie Rejestr inPZU oraz Rachunki PPK.

12. Postanowienie § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12.

W Usłudze udostępnione są wszystkie Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu PPK inPZU.
W Usłudze mogą zostać udostępnione jedynie niektóre spośród Subfunduszy wydzielonych w
ramach Funduszu inPZU. Lista Subfunduszy udostępnionych w Usłudze wskazana jest na stronie
głównej Serwisu. W Usłudze udostępnione są jedynie Jednostki Uczestnictwa kategorii O.

13. W postanowieniu § 3 po ust. 12 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

13.

Uczestnikami Funduszu PPK inPZU mogą być wyłącznie Uczestnicy PPK. Jednostki Uczestnictwa
Funduszu PPK inPZU mogą być nabywane wyłącznie na rzecz Uczestników PPK.

14.

Fundusz PPK inPZU zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyłącznie za wpłaty podstawowe,
wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, o których mowa w Ustawie o PPK, wpłaty
dokonane w ramach Wypłaty Transferowej lub zamiany pomiędzy Subfunduszami, lub środki
przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21 Ustawy o PPK, lub za zwrot przez
Uczestnika PPK do Funduszu środków uprzednio wypłaconych Uczestnikowi PPK w celu pokrycia
wkładu własnego, o którym mowa w art. 98 Ustawy o PPK.

14. Postanowienie § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.

W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Użytkownik ma możliwość składania Zleceń w sposób
przewidziany w § 9 ust. 12 lub w § 9a ust. 7.

15. Nagłówek § 5 „Rejestracja i zawarcie Umowy przez osobę fizyczną” otrzymuje brzmienie: „Rejestracja i
zawarcie Umowy przez osobę fizyczną, która nie jest Uczestnikiem PPK”.
16. Postanowienie § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.

W procesie Rejestracji, Użytkownik składa Zlecenie nabycia pierwszych Jednostek Uczestnictwa
Funduszu inPZU.

17. W postanowienie § 5 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z Rozporządzeniem, przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa Funduszu inPZU, w celu dokonania
oceny odpowiedniości inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, TFI PZU SA zwraca się do
Użytkownika o przedstawienie informacji dotyczących jego wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia
inwestycyjnego (test odpowiedniości).
18. Postanowienie § 5 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15.

Brak potwierdzenia tożsamości Użytkownika w sposób określony w § 6 ust. 3 w terminie 90 dni
od dnia złożenia dyspozycji Rejestracji w Serwisie skutkuje rozwiązaniem Umowy, chyba, że
Użytkownik posiada otwarte Rachunki PPK.
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19. W postanowieniu § 5 po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

16.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Rachunek PPK lub Rejestr inPZU, będzie próbował
ponownie przejść proces Rejestracji i w procesie Rejestracji poda nazwisko, PESEL oraz numer
telefonu komórkowego, otrzyma komunikat o konieczności weryfikacji posiadania konta w inPZU i
logowaniu dotychczasowym Loginem i Hasłem.

20. Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

Rejestracja i zawarcie Umowy przez Uczestnika PPK
§ 5a.
1.

Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie dyspozycji Rejestracji za pośrednictwem Serwisu.

2.

Towarzystwo umożliwia zawarcie Umowy wszystkim Uczestnikom PPK.

3.

Fundusz uznaje za prawidłowe Dane identyfikujące Uczestnika PPK otrzymane od Podmiotu
zatrudniającego. Złożenie dyspozycji Rejestracji lub korzystanie z Serwisu przez Uczestnika PPK
może być uzależnione od konieczności weryfikacji przez Uczestnika PPK Danych identyfikujących
Uczestnika PPK otrzymanych od Podmiotu zatrudniającego bądź uzupełnienia brakujących Danych
identyfikujących Uczestnika PPK. Uczestnik PPK ma możliwość samodzielnej zmiany tych danych
w Serwisie. Uczestnik PPK jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia zmiany Danych identyfikujących Uczestnika PPK, poinformować Fundusz o tej zmianie.

4.

Do każdego Uczestnika PPK po zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o prowadzenie
PPK wysyłana jest informacja zawierająca opis sposobu dokonania Rejestracji oraz Login.

5.

Warunkiem zawarcia Umowy przez Uczestnika PPK jest przekazanie przez Podmiot zatrudniający
bądź podanie przez Uczestnika PPK w procesie Rejestracji aktywnego numeru telefonu
komórkowego zarejestrowanego na terenie Polski.

6.

Jeżeli Podmiot zatrudniający nie przekazał Funduszowi PPK inPZU adresu poczty elektronicznej
Uczestnika PPK, Uczestnik PPK w procesie Rejestracji może podać adres poczty elektronicznej.
Złożenie zlecenia zmiany numeru telefonu oraz wybranych innych Zleceń jest możliwe wyłącznie
po podaniu adresu poczty elektronicznej w procesie Rejestracji lub poprzez zlecenie zmiany
danych.

7.

Podany numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej zostają dedykowane do
operacji wykonywanych w Serwisie. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości
tekstowych SMS oraz wiadomości e-mail wysyłanych w związku ze świadczeniem Usługi.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wskazane przez niego numer telefonu
komórkowego i adres poczty elektronicznej będą wykorzystywane do przekazywania danych
poufnych, w szczególności danych osobowych i stanowiących tajemnicę zawodową.

8.

Proces Rejestracji dla Uczestnika PPK, który nie posiada Rejestru inPZU, różni się w zależności od
zakresu Danych identyfikujących Uczestnika PPK przekazanych Funduszowi PPK inPZU przez
Podmiot zatrudniający:
1) jeżeli Podmiot zatrudniający przekazał Funduszowi PPK inPZU poprawny numer telefonu
komórkowego Uczestnika PPK:
- proces Rejestracji odbywa się poprzez stronę logowania Serwisu (opcja: Uzyskaj
dostęp do swojego rachunku PPK, Pierwsze Logowanie),
- Użytkownik podaje dane identyfikujące: Login, PESEL lub datę urodzenia,
- Użytkownik nadaje sobie Hasło; stosuje się § 5 ust. 9,
- Użytkownik potwierdza wolę zawarcia Umowy poprzez podanie Kodu SMS wysłanego
na numer telefonu komórkowego przekazany Funduszowi PPK inPZU przez Podmiot
zatrudniający,
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- Użytkownik akceptuje
pierwszym logowaniu.

Regulamin

oraz składa oświadczenia wymagane przy

2) jeżeli Podmiot zatrudniający nie przekazał Funduszowi PPK inPZU lub przekazał niepoprawny
numer telefonu komórkowego Uczestnika PPK:
- proces Rejestracji odbywa się poprzez stronę logowania Serwisu (opcja: Uzyskaj
dostęp do swojego rachunku PPK, Pierwsze Logowanie),
- Użytkownik podaje dane identyfikujące: Login, PESEL lub datę urodzenia,
- Użytkownik zostaje poproszony o aktualizację numeru telefonu komórkowego za
pośrednictwem Podmiotu zatrudniającego lub zamówienie listy pięciu kodów
jednorazowych, służących do samodzielnej autoryzacji nadania Hasła oraz numeru
telefonu komórkowego w Serwisie,
- Użytkownik zamawia za pośrednictwem Serwisu listę kodów jednorazowych, którą
Fundusz PPK inPZU wysyła na adres korespondencyjny Uczestnika PPK, przekazany
przez Podmiot zatrudniający,
- po zaktualizowaniu numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem Podmiotu
zatrudniającego lub z wykorzystaniem zamówionej listy kodów jednorazowych,
Użytkownik może ponownie przystąpić do procesu Rejestracji, który odbywa się
poprzez stronę logowania Serwisu (opcja: Uzyskaj dostęp do swojego rachunku PPK,
Pierwsze Logowanie),
- Użytkownik ponownie podaje dane identyfikujące: Login, PESEL lub datę urodzenia,
- Użytkownik nadaje sobie Hasło; stosuje się § 5 ust. 9,
- Użytkownik zatwierdza Hasło poprzez podanie Kodu SMS wysłanego na numer
telefonu komórkowego przekazany Funduszowi PPK inPZU przez Podmiot
zatrudniający, w przypadku aktualizacji numeru poprzez Podmiot zatrudniający, lub
poprzez podanie pierwszego kodu z listy kodów jednorazowych, w przypadku
zamówienia listy kodów jednorazowych,
- Użytkownik akceptuje Regulamin Serwisu oraz składa oświadczenia wymagane przy
pierwszym logowaniu,
- w przypadku zamówienia listy kodów jednorazowych, Uczestnik PPK podaje numer
telefonu komórkowego i zatwierdza go drugim kodem z listy kodów jednorazowych;
poprawna autoryzacja numeru telefonu dezaktywuje listę kodów jednorazowych.
9.

Uczestnik PPK, który nie otrzymał informacji, o której mowa w ust. 4, zawierają cej Login, korzysta
z opcji „Nie otrzymałem loginu” i kontaktuje się z COK. Informacja zostaje wysłana ponownie na
adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny przekazany Funduszowi PPK inPZU przez
Podmiot zatrudniający.

10.

Jeżeli Użytkownik nie otrzymał Kodu SMS autoryzującego nadanie Hasła, Użytkownik korzysta z
opcji „Nie otrzymałem kodu SMS” i kontaktuje się z COK, które informuje Użytkownika o
konieczności weryfikacji numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem Podmiotu
zatrudniającego lub zamawia dla Użytkownika listę kodów jednorazowych i wysyła ją na adres
korespondencyjny przekazany Funduszowi PPK inPZU przez Podmiot zatrudniający.

11.

Jeżeli Użytkownik wykorzystał wszystkie pięć kodów z listy kodów jednorazowych, Serwis
informuje Użytkownika o konieczności kontaktu z COK, gdzie Użytkownik zamawia kolejną listę
kodów jednorazowych, które są wysyłane na adres korespondencyjny, przekazany Funduszowi
PPK inPZU przez Podmiot zatrudniający.
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12.

Użytkownik posiadający Rejestr inPZU, który został Uczestnikiem PPK, nie musi ponownie składać
dyspozycji Rejestracji i może uzyskać dostęp do Rachunku PPK w Serwisie za pomocą
posiadanego Loginu i Hasła.

13.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Rejestr inPZU i będący jednocześnie Uczestnikiem
PPK, będzie próbował ponownie przejść proces Rejestracji (opcja: Uzyskaj dostęp do swojego
rachunku PPK, Pierwsze Logowanie) i poda Login, PESEL lub datę urodzenia, przy próbie
autoryzacji nowego Hasła Kodem SMS, otrzymuje komunikat o konieczności weryfikacji
posiadania konta w inPZU i logowaniu dotychczasowym Loginem i Hasłem.

14.

Do procesu Rejestracji przez Uczestnika PPK stosuje się odpowiednio § 5 ust. 12-13.

21. Numerację postanowienie § 5a zamienia się na § 5b.
22. W postanowieniu § 5b ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

2.

W Umowie Pisemnej, Użytkownik składa Zlecenie nabycia pierwszych Jednostek Uczestnictwa
Funduszu inPZU.

23. Nagłówek § 6 „Wpłaty do Funduszu. Wypłaty z Funduszu” otrzymuje brzmienie: „Wpłaty do Funduszu
inPZU. Wypłaty z Funduszu”.
24. Postanowienie § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9.

Przy zbywaniu, odkupywaniu i zamianie Jednostek Uczestnictwa kategorii O w ramach Rejestru
inPZU oraz w ramach Rachunków PPK nie są pobierane opłaty manipulacyjne.

25. Postanowienie § 6 ust. 10b otrzymuje brzmienie:

10b.

Przy zbywaniu, odkupywaniu i zamianie Jednostek Uczestnictwa kategorii O w ramach Rejestru
inPZU oraz w ramach Rachunków PPK nie są pobierane opłaty manipulacyjne.

26. Postanowienie § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11.

Kwota przekazywana na rachunek bankowy Uczestnika w związku z odkupieniem może być
pomniejszona o podatek dochodowy, który zgodnie z przepisami prawa obowiązany jest pobrać
Fundusz jako płatnik podatku, a w przypadku PPK, może być pomniejszona również o inne
obciążenia publiczno-prawne, o których mowa w Umowie o prowadzenie PPK.

27. Postanowienie § 7 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Celem „Pomocnika Inwestycyjnego” jest zapoznanie Użytkownika z ofertą Subfunduszy Funduszu inPZU
poprzez wyszukanie Portfeli modelowych w ramach Programu dostosowanych do określonych przez
Użytkownika kryteriów wyboru (wyszukiwarka produktów).
28. Nagłówek § 9 „Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Składanie Zleceń” otrzymuje brzmienie:
„Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Składanie Zleceń w Funduszu inPZU”.
29. W postanowieniu § 9 ust. 1 pkt. 2 frazę „rozliczonych” zastępuje się frazą „zrealizowanych”.
30. W postanowieniu § 9 ust. 12 pkt. 3 frazę „5a” zastępuje się frazą „5b”.
31. W postanowienie § 9 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

13.

Użytkownik będący Uczestnikiem PPK, który nie posiada Rejestru inPZU, może nabyć Jednostki
Uczestnictwa Funduszu inPZU. Nie musi przechodzić procesu Rejestracji, natomiast stosuje się § 5
ust. 2-4, 7-8 i 14-15.

32. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Składanie Zleceń w Funduszu PPK inPZU
§ 9a.
1.

Serwis umożliwia dostęp Użytkownika do następujących informacji w odniesieniu do Rachunku
PPK:
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2.

1)

sprawdzenia stanu Rachunku PPK,

2)

sprawdzenia historii zrealizowanych transakcji,

3)

sprawdzenia wycen Jednostek Uczestnictwa Funduszu,

4)

pobrania wydruków złożonych wybranych Zleceń, o których mowa w ust. 2, na Trwałym
nośniku informacji,

5)

pobrania informacji o zawarciu Umowy o prowadzenie PPK,

6)

pobrania rocznej informacji o wysokości środków zgromadzonych na Rachunku PPK w
poprzednim roku kalendarzowym.

Serwis umożliwia składanie następujących Zleceń, udostępnianych w ramach Usługi:
1)

Zlecenie Zamiany, czyli zmiany alokacji zgromadzonych środków na Rachunku PPK (opcja
EDYTUJ - ZAMIANA),

2)

Zlecenie Podziału przyszłych wpłat na Rachunek PPK (opcja EDYTUJ
PRZYSZŁYCH WPŁAT),

3)

Zlecenie Zamiany wraz z jednoczesnym podziałem przyszłych wpłat na Rachunek PPK (opcja
EDYTUJ – ZAMIANA WRAZ Z PODZIAŁEM PRZYSZŁYCH WPŁAT),

4)

Zlecenie Zwrotu na wniosek Uczestnika PPK przed ukończeniem przez niego 60. roku życia
(opcja WYPŁACAJ – ZWROT),

5)

Zlecenie zmiany danych (z wyłączeniem zmiany numeru PESEL, daty urodzenia i zmiany
imienia),

6)

Zlecenie zmiany Hasła,

7)

Zlecenie nadania i zmiany Przyjaznego Loginu,

8)

Zlecenie dodania, usunięcia i zmiany domyślnego rachunku bankowego do odkupień/ wypłat
(z zastrzeżeniem pozostawienia przynajmniej jednego rachunku),

9)

Zlecenie dodania, zmiany lub usunięcia Osób uprawnionych do Rachunku PPK.

– PODZIAŁ

3.

Po złożeniu Zlecenia dodania, zmiany lub usunięcia Osób uprawnionych, Użytkownik drukuje i
podpisuje formularz Zlecenia oraz przesyła go na adres wskazany w Serwisie oraz na formularzu
Zlecenia. Zlecenie będzie zrealizowane wyłącznie po otrzymaniu przez Agenta Transferowego
podpisanego formularza Zlecenia, zgodnego z treścią ze Zleceniem złożonym w Serwisie.

4.

Stosuje się postanowienia § 9 ust. 5-6, ust. 9 i ust. 10-11, a postanowienie § 9 ust. 4 stosuje się
odpowiednio.

5.

Uczestnik PPK może odwołać Zlecenia określone w ust. 2 pkt. 1-4, do momentu przekazania tych
zleceń do realizacji do Agenta Transferowego. Użytkownik nie może odwołać pozostałych Zleceń
określonych w ust. 2.

6.

W przypadku Zleceń Zamiany oraz podziału przyszłych wpłat na Rachunek PPK, wpłata do
jednego Subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków na
Rachunku PPK, a podział procentowy musi być wskazany w pełnych procentach, tak żeby ich
suma wynosiła 100%.

7.

W Serwisie, na stronie internetowej pzu.pl oraz w siedzibie Towarzystwa dostępne są wzory
formularzy w formacie PDF:
1) Zleceń, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5 i 9.
2) Zleceń niedostępnych w Serwisie, których możliwość złożenia przewidziana jest przepisami
prawa i Prospektem Funduszu.
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Zlecenia, o których mowa w pkt. 2) powyżej, a w przypadku niedostępności Serwisu z przyczyn
technicznych również Zlecenia, o których mowa w ust. 2, składane są w sposób przewidziany w
Umowie o prowadzenie PPK lub przesyłane drogą korespondencyjną na adres Agenta
Transferowego. Formularze przesyłane drogą korespondencyjną w celu prawidłowej identyfikacji
Użytkownika powinny być opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie.
33. W postanowieniu § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5.

Prezentowane w ramach Serwisu w opcji „Oszczędzaj na emeryturę inwestując w fundusze
inPZU” wyliczenia dotyczące szacunkowej kwoty zgromadzonej na Rachunku PPK oraz
szacunkowej wysokości miesięcznej raty Wypłaty z Rachunku PPK, a także symulacji potencjalnej
kwoty zgromadzonej na Rejestrze inPZU, mają charakter informacyjny. Stanowią one wyłącznie
symulacje oparte na dostępnych danych o przeszłych wpłatach na Rachunek PPK oraz na
przyjętych założeniach co do sposobu dokonywania Wypłaty oraz co do osiąganej stopy zwrotu,
które mogą, ale nie muszą się spełnić. Faktyczne wysokości tych kwot uzależnione będą w
szczególności od rzeczywistego okresu dokonywania wpłat do PPK i ich wysokości oraz od
wysokości wpłat dokonywanych do Funduszu inPZU, a także od wartości Jednostki Uczestnictwa
Funduszu w momencie jej zbycia i odkupienia. Symulacje nie uwzględniają inflacji. Stosuje się
postanowienia ust. 1 oraz § 20 ust. 1. Opcja „Oszczędzaj na emeryturę inwestując w fundusze
inPZU” została przygotowana wyłącznie w celu informacyjnym i nie może stanowić wystarczającej
podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu Jednostek Uczestnictwa.

34. Postanowienie § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Użytkownik może nabywać Jednostki Uczestnictwa Funduszu inPZU dostępne w ramach programu
inwestycyjnego „PZU Portfele modelowe” lub tworząc Portfel indywidualny.

35. W postanowieniu § 12 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Portfele modelowe zbywane są w ramach Programu w rozumieniu Statutu Funduszu inPZU.
36. W postanowieniu § 15 ust. 2 po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu:

11)

szkody spowodowane podaniem przez Podmiot zatrudniający nieprawidłowych lub niepe łnych
danych lub informacji, w szczególności błędnych Danych identyfikujących Uczestnika PPK.

37. Postanowienie § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 6-8, Użytkownik powinien skorzystać z możliwości
przewidzianej w § 9 ust. 12 lub § 9a ust. 7.

38. Postanowienie § 18 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4)

upływu terminu 90 dni od dnia realizacji Zlecenia odkupienia ostatnich Jednostek Uczestnictwa
zapisanych na Rejestrze inPZU, jeżeli w terminie tym nie nastąpiło nabycie Je dnostek
Uczestnictwa na Rejestrze inPZU, a Użytkownik nie jest Uczestnikiem PPK;

39. W postanowieniu § 18 ust. 1 po pkt. 4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu:

5)

zamknięcia ostatniego Rachunku PPK, jeżeli Użytkownik nie posiada Jednostek Uczestnictwa
Funduszu inPZU.

40. Postanowienie § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Towarzystwo przekazuje Użytkownikowi informacje wynikające z realizacji Umowy oraz
wynikające z realizacji Umowy o prowadzenie PPK na adres poczty elektronicznej dedykowany do
operacji wykonywanych w Serwisie, lub za pośrednictwem Serwisu, o ile Serwis to umożliwia, z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu oraz z uwzględnieniem wymogów
wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących obowiązku przekazywania informacji na
Trwałym nośniku informacji.

41. W postanowieniu § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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3a.

Jeżeli korespondencja, o której mowa w § 5a, § 16 ust. 9 i § 17 ust. 2, wysyłana jest na adres
korespondencyjny Użytkownika, jest ona wysyłana przesyłką listową nierejestrowaną (liste m
zwykłym).

42. Postanowieniu § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 683 ze zm.) Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
uczestnictwa w Funduszu, przy czym Uczestnik ma w każdym czasie prawo złożenia żądania
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Funduszu PPK inPZU jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie o PPK i Umowie
o prowadzenie PPK.

43. Postanowieniu § 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Prospektu oraz
Statutu Funduszu, a w przypadku uczestnictwa w PPK także Umowy o prowadzenie PPK.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2019 roku.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie .
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