OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
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Data zmian: 4 grudnia 2017 r.
Dotyczy:
PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie :

„1.

Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzeci mi . D o składani a
oświ adczeń w i mi eni u Towarzy stwa u prawni eni są:

dwaj członkowi e Zarządu łączni e,

j eden członek Zarządu łączni e z proku rentem,

dwaj proku renci dzi ałaj ący łączni e,

pełnomocni cy dzi ałaj ący samodzi elni e lu b łączni e w grani cach u dzi elonego pełnomocni ctwa.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
1.

w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie :

„1.

Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzeci mi . D o składani a
oświ adczeń w i mi eni u Towarzy stwa u prawni eni są:

dwaj członkowi e Zarządu łączni e,

j eden członek Zarządu łączni e z proku rentem,

dwaj proku renci dzi ałaj ący łączni e,

pełnomocni cy dzi ałaj ący samodzi elni e lu b łączni e w grani cach u dzi elonego pełnomocni ctwa.”.

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
I.
1.

w artykule 3 w ustępie 1 po definicji „Ustawy” dodaje się definicję „Ustawy o IKE/IKZE o następującym brzmieniu:
„Ustawi e o IKE/IKZE

2.

w artykule 17 w ustępie 5 litera d otrzymuje następujące brzmienie:
„d.

3.

Jednostki Uczestnictwa kategorii E - charakteryzują się tym, że opłata manipu lacy j na pobi erana j est za naby ci e
Jednostek Uczestni ctwa;”,

w artykule 39 ustęp 3 litera b otrzymuje następujące brzmienie:
„b .

4.

Rozu mie się przez to ustawę z dni a 20 kwi etnia 2004 r. o i ndy widualnych kontach
emery talnych oraz indywidu alnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr
116, poz. 1205 z późn. zm.).”,

pobierać opłaty mani pu lacy j ne za naby ci e Jednostek Uczestni ctwa maksy malni e do wy sokości 10% kwoty
wpłaconej na naby ci e w odni esi eni u do wszy stki ch kategori i Jednostek Uczestni ctwa;”,

artykuł 41 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 41 Pracownicze Programy Emerytalne
1.
Fu ndu sz samodzielnie lu b z i nny mi fu ndu szami PKO, dzi ałaj ąc zgodni e z u stawą z dni a 20 kwi etni a 2004 r. o
pracowni czy ch programach emery talny ch, może zawi erać u mowy o wnoszeni e przez pracodawcę składek
pracowników do fu nduszu inwestycyjnego. Wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalny ch wnoszone
są przez pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny, jednakże Jednostki Uczestnictwa naby waj ą
pracownicy, na rzecz których pracodawca wnosi składki . Uczestnikami są pracownicy pracodawcy prowadzącego
pracowni czy program emery talny .
2.
Program podlega rej estracj i przez KNF.
3.
W ramach Programu, j eśli tak stanowią zasady prowadzenia Programu, Fu ndu sz może pobrać opłaty , o który ch
mowa w art. 33.”,

5.

po artykule 41 dodaje się artykuły 41a i 41b o następującym brzmieniu:
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„Artykuł 41a
Indywidualne Konta Emerytalne
1.
Fu ndu sz oferuje Indywidu alne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE na zasadach określonych w Statucie, Umowie IKE i
Ustawi e o IKE/IKZE.
2.
W celu przy stąpienia do IKE oferowanego przez Fu ndusz należy zawrzeć u mowę o prowadzeni e IKE, zwaną dalej
Umową IKE, oraz dokonać pi erwszej wpłaty .
3.
Wy sokość pierwszej i kolejnych minimalnych wpłat na IKE określa Umowa IKE. Jako wpłatę Fu ndu sz akceptu j e
równi eż:
a.
przy jęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lu b Inwestora z pracowni czego programu
emery talnego w przypadku, o którym mowa w przepisach o pracowni czy ch programach emery talny ch,
b.
przy jęcie wypłaty transferowej dokony wanej przez Uczestni ka lu b Inwestora z i ndy wi du alnego kon ta
emery talnego w i nnej i nsty tu cj i fi nansowej do IKE prowadzonego przez Fu ndu sz,
c.
przy jęcie wypłaty transferowej z i ndy wi du alnego konta emery talnego lu b pracowni czego programu
emery talnego osoby zmarłej , j eżeli Uczestni k lu b Inwestor j est osobą u prawni oną do otrzy mani a
zgromadzony ch środków w zwi ązku ze śmi erci ą tej osoby .
4.
Uczestni k lu b Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Subfundu sze, w ramach który ch gromadzone
będą wpłaty na IKE. Uczestnik może dokonywać Konwersji lub Przeniesień pomiędzy Rej estrami IKE prowadzony mi
w poszczególnych Subfunduszach lub subfundu szach innych funduszy PKO, otwartymi na podstawi e Umowy IKE.
5.
Umowa IKE zawierana j est z Fu nduszem samodzielnie lu b łącznie z i nnymi fundu szami PKO oferującymi IKE. Umowa
IKE obej mu j e w s zczególności oświ adczeni a i postanowi eni a, o który ch mowa w Ustawi e o IKE/IKZE.
6.
Fu ndu sz przesyła do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKE zawi eraj ące mi ędzy
i nnymi unikalny numer Umowy IKE, stanowiący oznaczenie IKE umożli wi aj ące j ego i denty fi kacj ę. Uczestni k przy
składani u Zlecenia dotyczącego IKE lu b dokonując wpłat każdorazowo powi ni en posłu gi wać si ę ty m nu merem.
7.
W przypadku gdy Umowa IKE obejmuje dwa lu b więcej Subfunduszy, w ramach których gromadzone będą wpłaty
na IKE, Uczestnik lu b Inwestor przystępujący do IKE wskazu j e w Umowi e IKE procentowy podzi ał wpłat na IKE
pomi ędzy wy brane Su bfu ndu sze.
8.
Umowa IKE zawierana j est na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez
który kolwiek z Su bfundu szy lu b subfunduszy innych fu nduszy PKO objęty ch u mową IKE pi erwszego naby ci a co
naj mniej części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w zwi ązku z dokonaniem wpłaty środków pi eni ężny ch lu b
wy płaty transferowej na IKE.
9.
Fu ndu sz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wy dzi elony m do tego celu Rej estrze, zwany m
dalej Rej estrem IKE. W ramach IKE Fu ndu sz zby wa Jednostki Uczestni ctwa kategori i A, E, F, G, H oraz J.
10.
Opłaty za nabycie obowiązujące w Fu nduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, E, F, G, H oraz J w stosunku do
Uczestni ków, którzy u czestni czą w IKE mogą zostać obni żone na zasadach określony ch w Umowi e IKE.
11.
Wy płata, wypłata transferowa lu b zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia Rej estru IKE mogą wi ązać si ę z
koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty w wy sokości maksymalni e do 20% kwoty bru tto odku pi eni a.
12.
Su ma wpłat dokonany ch łączni e na Rej estry IKE j ednego Uczestni ka prowadzone w Su bfu ndu szach lu b
su bfunduszach innych fu nduszy PKO nie może przekraczać w roku kalen darzowym kwoty, o której mowa w Ustawi e
o IKE/IKZE.
13.
W przy padku , gdy su ma wpłat dokonany ch łączni e na Rej estry IKE j ednego Uczestni ka prowadzone w
Su bfunduszach lu b subfundu szach innych funduszy PKO przekroczy li mit, o którym mowa w u st. 12, kwota nadwyżki
zostanie przeznaczona na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy lu b subfunduszach innych fundu szy PKO na
zasadach określony ch Umową IKE.
14.
Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rej estry IKE zostają zamknięte, po dokonaniu odku pi eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestni ctwa w zwi ązku z reali zacją złożonego przez Uczestni ka zleceni a wy płaty . Wy płata może nastąpi ć j ako
wy płata j ednorazowa lu b wy płata w ratach.
15.
Wy płata następuje wy łącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lu b nabyciu uprawnień
emery talny ch i u kończeni u 55 roku ży ci a oraz spełni eni u j ednego z poni ższy ch waru nków:
1)
dokony wani a wpłat na IKE, co naj mni ej w pi ęci u dowolny ch latach kalendarzowy ch albo
2)
dokonania ponad połowy wartości wpłat ni e późni ej ni ż na 5 lat przed dni em złożeni a przez Uczestni ka
wni osku o dokonani e wy płaty .
16.
Uczestni k, który dokonał wy płaty j ednorazowej lu b wy płaty pi erwszej raty , ni e może ponowni e założy ć IKE.
Uczestni k, który dokonał wy płaty pi erwszej raty , ni e może dokony wać wpłat na IKE.
17.
Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rej estry IKE zostają zamknięte, po dokonaniu odku pi eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestni ctwa w zwi ązku z reali zacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z IKE Uczestni ka do
i nnej instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł u mowę o prowadzeni e i ndy wi du alnego konta emery talnego,
albo do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. W takim przypadku wy płata transferowa może
obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na wszystkich Rej estrach I KE otwartych w Su bfu ndu szach
lu b su bfu ndu szach i nny ch fu ndu szy PKO.
18.
Okres między złożeniem przez Uczestnika zleceni a wypłaty lu b wypłaty transferowej, a dokonaniem odpowi edni ego
zapi su w Rej estrze IKE w zwi ązku z wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lu b wypłaty transferowej, nie będzie
dłu ższy ni ż 14 dni kalendarzowy ch chy ba, że:
a.
osoba składaj ąca zlecenie zażąda wypłaty pi erwszej raty lub wypłaty j ednorazowej w terminie późniejszym lub
b.
zachodzą wy j ątki przewi dzi ane w Ustawi e o IKE/IKZE, lu b
c.
opóźnienie j est następstwem okoliczności, za które Fu ndusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodni e z art. 471
Kodeksu Cy wi lnego).
19.
Uczestni k lu b Inwestor przystępujący do IKE może wskazać j edną lu b więcej osób, którym zostaną wypłacone środki
zgromadzone na IKE w przy padku j ego śmi erci . D y spozy cj a ta może by ć w każdy m czasi e zmi eni ona.
20.
Umowa IKE wygasa, a Rej estry IKE zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestni ctwa
w przypadku śmierci Uczestnika, w związku z reali zacją zleceni a wypłaty lub zleceni a wypłaty transferowej złożonego
przez osobę u prawnioną, o której mowa w u st. 19, lu b, w braku wskazani a taki ej osoby , przez spadkobi ercę.
21.
Umowa IKE może by ć w każdy m czasi e wy powi edzi ana przez Uczestni ka poprzez złożeni e zleceni a zwrotu , z
zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia u pływa w następny m dni u
roboczym po dokonaniu zwrotu. Fu ndusze mogą wypowiedzi eć Umowę IKE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wy powiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmi ana powszechni e obowi ązu j ący ch przepi sów prawa,
zmi ana warunków ekonomicznych oraz sytuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKE su ma wpłat Uczestni ka
wy niesie mniej niż 1.800 (j eden tysiąc osiemset) złotych. W przypadku wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o
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22.

23.

24.

25.

26.

możliwości dokonania wypłaty transferowej oraz o wynikających z prawa pomni ej szeni ach kwoty pochodzącej z
odku pi eni a.
Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wy płaty lu b wypłaty transferowej, a nastąpi wy powi edzeni e Umowy , następu j e
zwrot środków zgromadzony ch na IKE. W taki m przy padku następu j e zamkni ęci e wszy stki ch Rej estrów IKE,
odku pienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestni ctwa i przekazani e Uczestni kowi środków z
taki ego odkupienia, pomniejszonych o podatek dochodowy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa j est
on należny, oraz ewentualnie o opłatę, o której mowa w u st. 11, i i nny ch kwot wy ni kaj ący ch z obowi ązu j ącego
prawa. Zwrot następu j e przed u pły wem termi nu wy powi edzeni a Umowy IKE.
Uczestni k może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na IKE, pod waru nki em, że środki te
pochodzą z wpłat na indy widualne konto emerytalne. Części owy zwrot ni e może doty czy ć wszy stki ch środków
zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu j est reali zowane w ci ągu 30 dni , li cząc od dni a
złożeni a.
Jednostki Uczestni ctwa zgromadzone na IKE mogą by ć obci ążone zastawem. Zaspokoj eni e wi erzy telności
zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na IKE j est traktowane j ako zwrot lu b zwrot części owy , w
zależności od tego, czy doty czy odpowi edni o całości , czy części środków zgromadzony ch na IKE.
W przypadku otwarcia li kwidacji Funduszu, cofnięci a zezwoleni a KNF na u tworzeni e Towarzy stwa lu b przej ęci a
zarządzani a Funduszem przez inne towarzystwo fundu szy inwestycyjnych, li kwidator, Fu ndusz lu b towarzystwo, które
przej ęło obowiązki zarządzania Fu nduszem, w terminie 30 dni od dni a wy stąpi eni a zdarzeni a powi adomi o ty m
oszczędzaj ącego. W terminie 45 dni od dni a otrzymania powiadomi eni a Uczestni k j est obowi ązany do zawarci a
u mowy o prowadzeni e i ndy wi du alnego konta emery talnego z i nną i nsty tu cj ą fi nansową i do dostarczeni a
potwierdzenia zawarcia tej umowy lu b, w przypadku przystąpi eni a do programu emery talnego, do dostarczeni a
potwi erdzeni a zawarci a u mowy przy s tąpi eni a do programu emery talnego podmi otowi , który przesłał
powi adomi eni e. Czy nności te są ni ezbędne w celu dokonani a wy płaty transferowej .
Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe i nformacje o zasadach funkcjonowani a IKE
będą u dzi elane za pośrednictwem infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferu j ący ch IKE.

Artykuł 41b
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Fu ndu sz oferuje Indywidu alne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zwane dalej IKZE na zasadach określony ch w
Statu ci e, Umowi e IKZE i Ustawi e o IKE/IKZE.
W celu przy stąpienia do IKZE oferowanego przez Fu ndusz należy zawrzeć u mowę o prowadzeni e IKZE, zwaną dalej
Umową IKZE, oraz dokonać pi erwszej wpłaty .
Wy sokość pierwszej i kolejnych minimalnych wpłat na IKZE określa Umowa IKZE. Jako wpłatę Fu ndu sz akceptu j e
równi eż:
a.
przy jęcie wy płaty transferowej dokony wanej przez Uczestni ka lu b Inwestora z i ndy wi du alnego konta
zabezpi eczeni a emery talnego w i nnej i nsty tu cj i fi nansowej do IKZE prowadzonego pr zez Fu ndu sz,
b.
przy jęcie wypłaty transferowej z i ndywidu alnego konta zabezpi eczeni a emery talnego osoby zmarłej , j eżeli
Uczestni k lu b Inwestor j est osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w związku ze śmierci ą
tej osoby .
Umowa IKZE zawierana jest z Fu nduszem samodzi elnie lu b łącznie z i nny mi fu ndu szami PKO oferu j ący mi IKZE.
Umowa IKZE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowi eni a, o który ch mowa w Ustawi e o IKE/IKZE.
Fu ndu sz przesyła do Uczestnika drogą korespondencyjną potwierdzenie zawarcia Umowy IKZE zawi eraj ące mi ędzy
i nnymi unikalny numer Umowy IKZE, stanowiący oznaczenie IKZE umożliwiające j ego i dentyfi kacj ę. Uczestni k przy
składani u Zlecenia dotyczącego IKZE lu b dokonując wpłat każdorazowo powinien posłu gi wać si ę ty m nu merem.
Umowa IKZE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKZE wchodzi w ży cie pod waru nki em zarej estrowani a
przez którykolwiek z Subfunduszy lu b subfundu szy innych fundu szy PKO objętych u mową IKZE pierwszego naby ci a
co najmniej części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE w zwi ązku z dokonaniem wpłaty środków pieniężnych lu b
wy płaty transferowej na IKZE.
Uczestni k lu b Inwestor przystępujący do IKZE określa w Umowie IKZE Subfundusze, w ramach których gromadzone
będą wpłaty na IKZE. W przypadku gdy Umowa IKZE obejmuj e dwa lu b wi ęcej Su bfu ndu szy , w ramach który ch
gromadzone będą wpłaty na IKZE, Uczestni k lu b Inwestor przy stępu j ący do IKZE wskazu j e w Umowi e IKZE
procentowy podzi ał wpłat na IKZE pomiędzy wybrane Subfu ndu sze. Uczestni k może dokony wać Konwersj i lu b
Przeni esień pomiędzy Rej estrami IKZE prowadzonymi w poszczególnych Subfunduszach lu b subfundu szach i nny ch
fu ndu szy PKO, otwarty mi na podstawi e Umowy IKZE.
Fu ndu sz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKZE na wydzielonym do tego celu Rej estrze, zwany m
dalej Rej estrem IKZE. W ramach IKZE Fu ndu sz zby wa Jednostki Uczestni ctwa kategori i E, F, G, H oraz J.
Opłaty za nabycie obowiązujące w Fu nduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H oraz J w stosu nku do
Uczestni ków, którzy u czestni czą w IKZE, mo gą zostać obni żone na zasadach określony ch w Umowi e IKZE.
Wy płata, wypłata transferowa lu b zwrot z IKZE w terminie 12 miesięcy od otwarcia Rej estru IKZE mogą wiązać si ę z
koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty w wy sokości maksymalni e do 20% kwo ty bru tto odku pi eni a.
Su ma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKZE j ednego Uczestni ka prowadzone w Su bfu ndu szach ni e może
przekraczać w roku kalendarzowy m kwoty , o której mowa w Ustawi e o IKE/IKZE.
W przy padku , gdy su ma wpłat dokonany ch łączni e na Rej es try IKZE j ednego Uczestni ka prowadzone w
Su bfunduszach przekroczy li mit, o którym mowa w u st. 12, kwota nadwy żki zostani e przeznaczona na naby ci e
Jednostek Uczestni ctwa Su bfu ndu szy na zasadach określony ch Umową IKZE.
Umowa IKZE u lega rozwiązaniu, a Rej estry IKZE zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystki ch Jednostek
Uczestni ctwa w zwi ązku z reali zacją złożonego przez Uczestni ka zleceni a wy płaty . Wy płata może nastąpi ć j ako
wy płata j ednorazowa lu b wypłata w ratach. Wy płata w ratach reali zowana j est w okresi e co naj mni ej 10 lat z
zastrzeżeniem, że j eżeli wpłaty na IKZE by ły dokony wane przez mni ej ni ż 10 lat, wy płata w ratach może by ć
rozłożona na okres równy okresowi , w j aki m dokony wane by ły wpłaty .
Wy płata następuje wy łącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez ni ego wi eku 65 lat oraz dokony wani a
wpłat na IKZE, co naj mni ej w pi ęci u latach kalendarzowy ch.
Uczestni k, który dokonał wy płaty j ednorazowej lu b wy płaty pi erwszej raty , ni e może ponowni e założy ć IKZE.
Uczestni k, który dokonał wy płaty pi erwszej raty , ni e może dokony wać wpłat na IKZE.
Umowa IKZE u lega rozwiązaniu, a Rej estry IKZE zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystki ch Jednostek
Uczestni ctwa w zwi ązku z reali zacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z IKZE Uczestni ka do
i nnej instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł u mowę o prowadzenie i ndy wi du alnego konta zabezpi eczeni a
emery talnego. W taki m przy padku wy płata transferowa może obej mować wy łączni e całość środków
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17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

zgromadzonych na wszystkich Rej estrach I KZE otwartych w Subfundu szach lu b subfu ndu szach i nny ch fu ndu szy
PKO.
Okres między złożeniem przez Uczestnika zleceni a wypłaty lu b wypłaty transferowej, a dokonaniem odpowi edni ego
zapi su w Rej estrze IKZE w związku z wy płatą j ednorazową, wypłatą pi erwszej raty lu b wy płaty transferowej , ni e
będzi e dłu ższy ni ż 14 dni kalendarzowy ch chy ba, że:
a.
osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lu b wypłaty j ednorazowej w terminie później szy m
lu b
b.
zachodzą wy j ątki przewi dzi ane w Ustawi e o IKE/IKZE, lu b
c.
opóźnienie j est następstwem okoliczności, za które Fu ndusz nie ponosi odpowi edzi alności (zgodni e z art.
471 Kodeksu Cy wi lnego).
Uczestni k lu b Inwestor przystępujący do IKZE może wskazać jedną lu b wi ęcej osób, który m zostaną wy płacone
środki zgromadzone na IKZE w przypadku j ego śmi erci . D y spozy cj a ta może by ć w każdy m czasi e zmi eni ona.
Umowa IKZE wy gasa, a Rej estry IKZE zostaj ą zamkni ęte, po dokonani u odku pi eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestni ctwa w przy padku śmi erci Uczestni ka, w zwi ązku z reali zacj ą zleceni a wy płaty lu b zleceni a wy płaty
transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa w u st. 18, lu b, w braku wskazania takiej osoby, przez
spadkobi ercę.
Umowa IKZE może by ć w każdy m czasi e wy powi edzi ana przez Uczestni ka poprzez złożeni e zleceni a zw rotu , z
zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowiedzenia u pływa w następny m dni u
roboczym po dokonaniu zwrotu. Fu ndusz może wypowiedzieć Umowę IKZE z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wy powiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechnie obowiązujących przepi sów prawa oraz
sy tuacja, gdy po trzech latach u czestnictwa w IKZE suma wpłat Uczestnika wyniesie mni ej ni ż 1.800 (j eden ty si ąc
osi emset) złoty ch.
Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wy płaty lu b wypłaty transferowej, a nastąpi wy powi edzeni e Umowy , następu j e
zwrot środków zgromadzonych na IKZE. W takim przy padku następu j e zamkni ęci e wszy stki ch Rej estrów IKZE,
odku pienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestni ctwa i przekazani e Uczestni kowi środkó w z
taki ego odkupienia pomniejszonych o podatek dochodowy, j eżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa j est
on należny, oraz ewentualnie o opłatę, o której mowa w u st. 10, i i nny ch kwot wy ni kaj ący ch z obowi ązu j ącego
prawa. Zwrot następu j e przed u pły wem termi nu wy powi edzeni a Umowy IKZE.
Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKZE mogą by ć obci ążone zastawem. Zaspokoj eni e wi erzy telności
zabezpi eczonej zastawem ze środków zgromadzony ch na IKZE j est traktowane j ako zwrot.
W przypadku otwarcia li kwidacji Funduszu, cofnięci a zezwoleni a KNF na u tworzeni e Towarzy stwa lu b przej ęci a
zarządzani a Funduszem przez inne towarzystwo fundu szy inwestycyjnych, li kwidator, Fu ndusz lu b towarzystwo, które
przej ęło obowiązki zarządzania Fu nduszem, w terminie 30 dni od dni a wy s tąpi eni a zdarzeni a powi adomi o ty m
oszczędzaj ącego. W terminie 45 dni od dni a otrzymania powiadomi eni a Uczestni k j est obowi ązany do zawarci a
u mowy o prowadzenie i ndywidualnego konta zabezpi eczeni a emery talnego z i nną i nsty tu cj ą fi nansową i do
dostarczenia potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przy stąpi eni a do programu emery talnego, do
dostarczenia potwierdzenia zawarcia u mowy przystąpienia do programu emerytalnego podmiotowi , który przesłał
powi adomi eni e. Czy nności te są ni ezbędne w celu dokonan i a wy płaty transferowej .
Szczegółowe zasady prowadzenia IKZE określa Umowa IKZE. Dodatkowe i nformacj e o zasadach fu nkcj onowani a
IKZE będą u dzielane za pośrednictwem infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferu j ący ch
IKZE.”.

II.
1.

w artykule 39 w ustępie 3 litera c otrzymuje następujące brzmienie:
„c.

pobi erać opłaty mani pu lacy j ne za odku pi eni e Jednostek Uczestni ctwa maksy malni e do wy sokości 10% kwoty
podlegaj ącej odku pi eni u w odni esi eni u do wszy stki ch kategori i Jednostek Uczestni ctwa ;”.

Zmiany statutu Funduszu wymienione w pkt I wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany statutu Funduszu wymienione w
pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia.

PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w
treści statutu:
1.

w artykule 23 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
„2.
3.

2.

w artykule 34 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.

3.

W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową
IKE, oraz dokonać pi erwszej wpłaty .”,

w artykule 34 ustępy 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
„4.
5.

4.

Uczestnik Funduszu może dokonywać Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H lu b J dowolnego Subfunduszu
odpowiednio na jednostki uczestnictwa kategorii E, F, G, H lu b J i nnego Fu ndu szu PKO (Konwersj a wy chodząca z
Fu ndu szu ).
Uczestnik innego Funduszu PKO może dokonywać Konwersji jednostek uczestnictwa kategorii E, F, G, H lub J odpowiednio
na Jednostki Uczestni ctwa kategori i E, F, G, H lu b J wskazanego Su bfu ndu szu (Konwersj a do Fu ndu szu ). ”,

Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Subfundusz, w ramach którego gromadzone będą
wpłaty na IKE. Uczestnik może dokonywać Konwersji lub Przeni esi eń pomi ędzy Rej estrami IKE prowadzony mi w
poszczególnych Subfunduszach lub subfunduszach inny ch fu ndu szy PKO, otwarty mi na podstawi e Umowy IKE.
Umowa IKE zawierana jest z Funduszem samodzielnie lub łącznie z innymi funduszami PKO oferującymi IKE. Umowa IKE
obej mu j e w szczególności oświ adczeni a i postanowi eni a, o który ch mowa w Ustawi e o IKE/IKZE.” ,

w artykule 34 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:
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„7.

5.

w artykule 34 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy od 8 do 26 oznacza się numerami odpowiednio od 9 do 27 i
jednocześnie dodaje się ustęp 8 o następującym brzmieniu:
„8.

6.

10.

13.

14.

Su ma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w Subfunduszach lub su bfu ndu szach
i nnych funduszy PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowy m kwoty , o której mowa w Ustawi e o IKE/IKZE .
W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w Subfunduszach lub
su bfunduszach innych funduszy PKO przekroczy limit, o którym mowa w ust. 12, kwota nadwyżki zostanie przeznaczona
na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy lub subfunduszy inny ch fu ndu szy PKO na zasadach określony ch
Umową IKE.
Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE zostają zamkni ęte, po dokonani u odku p i eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestnictwa w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata może nastąpi ć j ako wy płata
j ednorazowa lu b wy płata w ratach.”,

w artykule 34 ustęp 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„17.

9.

Fu ndusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do tego celu Rej estrze, zwany m dalej
Rej estrem IKE. W ramach IKE Fu ndu sz zby wa Jednostki Uczestni ctwa kategori i E, F, G, H oraz J.
Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestni ctwa kategori i E, F, G, H oraz J w stosu nku do
Uczestni ków, którzy u czestni czą w IKE mogą zost ać obni żone na zasadach określony ch w Umowi e IKE.”,

w artykule 34 ustępy 12 - 14 otrzymują następujące brzmienie:
„12.

8.

Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Subfundusz, w ramach którego gromadzone będą
wpłaty na IKE. Uczestnik może dokonywać Konwersji lub Przeni esi eń pomi ędzy Rej estrami IKE prowadzony mi w
poszczególnych Subfunduszach lub subfunduszach innych fu ndu szy PKO, otwarty mi na podstawi e Umowy IKE.” ,

w artykule 34 ustępy 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:
„9.

7.

Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKE wchodzi w życie pod waru nki em zarej estrowani a przez
którykolwiek z Subfunduszy lub subfunduszy innych funduszy PKO objętych umową IKE pierwszego nabycia co najmniej
części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w związku z dokonani em wpłaty środków pi eni ężny ch lu b wy płaty
transferowej na IKE.”,

Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE zostają zamkni ęte, po dokonani u odku pi eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestnictwa w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z IKE Uczestni ka do i nnej
i nstytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie i ndy wi du alnego konta emery talnego, albo do
programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. W takim przypadku wypłata transferowa może obej mować
wy łącznie całość środków zgromadzonych na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w Subfunduszach lub subfunduszach
i nny ch fu ndu szy PKO .”,

w artykule 34 ustęp 20 otrzymuje następujące brzmienie:
„20.

Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestni ctwa w
przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez
osobę u prawni oną, o której mowa w u st. 19, lu b, w braku wskazani a taki ej osoby , przez spadkobi ercę. ”,

10. w artykule 34 ustęp 22 otrzymuje następujące brzmienie:
„22.

Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi wypowiedzenie Umowy , następu j e zwrot
środków zgromadzonych na IKE. W takim przypadku następuj e zamkni ęci e wszy stki ch Rej estrów IKE, odku pi eni e
wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odku pi eni a
pomniejszonych o podatek dochodowy, jeżeli zgodnie z obowi ązu j ący mi przepi sami prawa j est on należny , oraz
ewentualnie o opłatę, o której mowa w ust. 11, i innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następu j e
przed u pły wem termi nu wy powi edzeni a Umowy IKE.”,

11. w artykule 35 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.

W celu przystąpienia do IKZE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć u mowę o prowadzeni e IKZE, zwaną dalej
Umową IKZE, oraz dokonać pi erwszej wpłaty .”,

12. w artykule 35 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.

Umowa IKZE zawierana jest z Funduszem samodzielnie lub łącznie z innymi funduszami PKO oferującymi IKZE. Umowa
IKZE obej mu j e w szczególności oświ adczeni a i postanowi eni a, o który ch mowa w Ustawi e o IKE/IKZE.”,

13. w artykule 35 ustępy 6-9 otrzymują następujące brzmienie:
„6.

7.
8.
9.

Umowa IKZE zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa IKZE wchodzi w życie pod warunkiem zarej estrowani a przez
którykolwiek z Subfunduszy lub subfunduszy innych funduszy PKO objętych umową IKZE pierwszego nabycia co najmniej
części Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE w związku z dokonani em wpłaty środków pi eni ężny ch lu b wy płaty
transferowej na IKZE.
Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKZE określa w Umowie IKZE Subfundusz, w ramach którego gromadzone będą
wpłaty na IKZE. Uczestnik może dokonywać Konwersji lub Przeniesień pomi ędzy Rej estrami IKZE prowadzony mi w
poszczególnych Subfunduszach lub subfunduszach innych fu ndu szy PKO, otwarty mi na podstawi e Umowy IKZE.
Fu ndusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKZE na wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwany m dalej
Rej estrem IKZE. W ramach IKZE Fu ndu sz zby wa Jednostki Uczestni ctwa kategori i E, F, G, H oraz J.
Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestni ctwa kategori i E, F, G, H oraz J w stosu nku do
Uczestników, którzy u czestni czą w IKZE, mogą zostać obni żone na zasadach określony ch w Umowi e IKZE. ”,

14. w artykule 35 ustęp 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13.

Umowa IKZE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKZE zostają zamknięte, po dokonani u odku pi eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestnictwa w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata może nastąpi ć j ako wy płata
j ednorazowa lub wypłata w ratach. Wypłata w ratach reali zowana jest w okresie co najmniej 10 lat z zastrzeżeni em, że
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j eżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może by ć rozłożona na okres równy
okresowi , w j aki m dokony wane by ły wpłaty .”,
15. w artykule 35 ustęp 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„16.

Umowa IKZE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKZE zostają zamknięte, po dokonani u odku pi eni a wszy stki ch Jednostek
Uczestnictwa w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z IKZE Uczestnika do i nnej
i nstytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.
W takim przypadku wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzony ch na wszy stki ch
Rej estrach IKZE otwarty ch w Su bfu ndu szach lu b su bfu ndu szach i nny ch fu ndu szy PKO .”,

16. w artykule 35 ustęp 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:
„17.

Okres między złożeniem przez Uczestnika zleceni a wypłaty lu b wypłaty transferowej, a dokonaniem odpowi edni ego
zapi su w Rej estrze IKZE w związku z wy płatą j ednorazową, wypłatą pi erwszej raty lu b wy płaty transferowej , ni e
będzi e dłu ższy ni ż 14 dni kalendarzowy ch chy ba, że:”,

17. w artykule 35 ustępy 19-21 otrzymują następujące brzmienie:
„19.
20.

21.

Umowa IKZE wygasa, a Rejestry IKZE zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w
przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez
osobę u p rawni oną, o której mowa w u st. 18, lu b, w braku wskazani a taki ej osoby , przez spadkobi ercę.
Umowa IKZE może by ć w każdy m czasi e wy powi edzi ana przez Uczestni ka poprzez złożeni e zleceni a zwrotu , z
zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym przyjmuje się, że okres wypowi edzeni a u pły wa w następny m dni u
roboczym po dokonaniu zwrotu. Fundusz może wypowiedzieć Umowę IKZE z zachowani em trzy mi esi ęcznego okresu
wy powiedzenia. Powodem wypowiedzenia mogą być: zmiana powszechni e obowi ązu j ący ch przepi sów prawa oraz
sy tuacja, gdy po trzech latach uczestnictwa w IKZE suma wpłat Uczestni ka wy ni esi e mni ej ni ż 1.800 (j eden ty si ąc
osiemset) złotych. W przypadku wypowi edzeni a Fu ndu sz pou czy Uczestni ka o możli wości dokonani a wy płaty
transferowej oraz o wy ni kaj ący ch z prawa pomni ej szeni ach kwoty pochodzącej z odku pi eni a.
Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi wypowiedzenie Umowy , następu j e zwrot
środków zgromadzonych na IKZE. W takim przypadku następuje zamknięcie wszy stki ch Rej estró w IKZE, odku pi eni e
wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odku pi eni a
pomniejszonych o podatek dochodowy, jeżeli zgodnie z obowi ązu j ący mi przepi sami prawa j est on należny , oraz
ewentualnie o opłatę, o której mowa w ust. 10, i innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następu j e
przed u pły wem termi nu wy powi edzeni a Umowy IKZE.”,

18. w artykule 36 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1.

2.

Fu ndusz samodzielni e lu b z i nny mi fu ndu szami PKO, dzi ałaj ąc zgodni e z u stawą z dni a 20 kwi etni a 2004 r. o
pracowniczych programach emerytalnych, może zawierać umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowni ków
do fu nduszu inwestycyjnego. Wpłaty w ramach pracowni czy ch programów emery talny ch wnoszone są przez
pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny, jednakże Jednostki Uczestnictwa nabywają pracownicy, na
rzecz których pracodawca wnosi składki. Uczestnikami są pracownicy pracodawcy prowadzącego pracowniczy program
emery talny .
Program podlega rej estracj i przez KNF.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.
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