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REPREZENTOWANY PRZEZ
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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOKONANIE WYPŁATY
ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PPK,
Z OBOWIĄZKIEM ICH ZWROTU W WARTOŚCI NOMINALNEJ,
W CELU POKRYCIA WKŁADU WŁASNEGO („UMOWA”)

I DANE IDENTYFIKUJĄCE UCZESTNIKA
Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Numer rachunku PPK

D D - M M- R R R R

Nazwa funduszu

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

II WSKAZANIE SPOSOBU KONTAKTOWANIA SIĘ Z UCZESTNIKIEM PPK W CELU NIEZBĘDNYM DO USTALENIA WARUNKÓW UMOWY
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji i kontakt w celu niezbędnym do ustalenia warunków Umowy za pośrednictwem:
Adres e-mail
Telefon
W przypadku braku zgody na podanie danych kontaktowych tj.: adresu mail lub telefonu, warunki Umowy będą ustalane drogą korespondencyjną.
III OZNACZENIE INWESTYCJI, KTÓRA MA BYĆ SFINANSOWANA Z KREDYTU, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r.,
o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819)

Ulica

Nr domu
Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Kraj

Poczta

sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego,
zapłatę części ceny zakupu lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
zapłatę części cen zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
sfinansowanie części ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
sfinansowanie części ceny nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego,
sfinansowanie części ceny nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
sfinansowanie części kosztów nabycia udziału w nieruchomości gruntowej.

WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM

Adres położenia inwestycji

IV OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WYPŁATY WARTOŚCI ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PPK
(uczestnik może dokonać wypłaty do 100 % wartości środków)
%

Oświadczam, że środki zgromadzone na rachunku PPK są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w związku z budową budynku mieszkalnego.
Oświadczam, że środki zgromadzone na rachunku PPK są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w związku z przebudową budynku mieszkalnego.
Rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK

zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego,
zapłatę części ceny zakupu lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
zapłatę części ceny zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
sfinansowanie części ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
sfinansowanie części ceny nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
sfinansowanie części kosztów nabycia udziału w nieruchomości gruntowej.
Rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Oświadczam, że wskazane powyżej rachunki bankowe są prawidłowe i aktualne na dzień złożenia wniosku i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Funduszu
o ich zmianie, w celu właściwego wskazania ich w Umowie.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027
kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 22 640 05 55

Oryginał – dla Agenta Transferowego, kopia - dla Dystrybutora, kopia - dla Uczestnika

V WSKAZANIE RACHUNKU DO WYPŁATY ŚRODKÓW

VI ZASADY I TERMINY ZWROTU WYPŁACONYCH ŚRODKÓW
Proponowany termin zwrotu wypłaconych środków

D D - M M- R R R R

Termin zwrotu wypłaconych środków nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.
Zwrot wypłaconych z rachunku PPK środków
jednorazowo
w ratach
Proponowany dzień miesiąca wpłaty na rachunek PPK zwracanych środków

D D

VII WYMAGANE DOKUMENTY
1. Umowa z kredytodawcą lub zaświadczenie kredytodawcy o udzieleniu kredytu na sfinansowanie inwestycji.
2. Wyciąg z księgi wieczystej.
VIII DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE
Uczestnik

Pełnomocnik

Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Typ dokumentu
tożsamości

DO*

PA*

KP*

D D - M M- R R R R

Seria
i numer

Kraj urodzenia

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Obywatelstwo

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kraj

Poczta

Imię

Nazwisko

Identyfikator

Podpis osoby składającej zlecenie

Data złożenia zlecenia

D D - M M- R R R R

Pieczęć POK

Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej zlecenie

Oryginał – dla Agenta Transferowego, kopia - dla Dystrybutora, kopia - dla Uczestnika

X DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZLECENIE/POTWIERDZAJĄCEJ TOŻSAMOŚĆ

WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM

IX OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1. Oświadczam, że nie zawarłem wcześniej z Funduszem Umowy.
2. Oświadczam, że nie zawarłem wcześniej Umowy z inną instytucją finansową.
3. Oświadczam, że zawarłem wcześniej Umowę z inną instytucją finansową a Umowa z Funduszem ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu udzielonego na
sfinansowanie tej samej inwestycji w związku, z którą została zawarta umowa z inną instytucją finansową. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zostałem poinformowany, że
1. Możliwość złożenia wniosku dotyczy Uczestnika PPK, który w dniu złożenia niniejszego wniosku ukończył 45. roku życia.
2. Uczestnik PPK, który zawarł Umowę nie może zawrzeć kolejnej takiej umowy z tą samą instytucją finansową; z inną instytucją finansową, chyba że umowa ma być zawarta w celu pokrycia wkładu
własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.

