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14. PPK PO 60-TYM ROKU ŻYCIA 
(D) WYPŁATA TRANSFEROWA 

DYSPOZYCJA 
Na podstawie art. 99 i art. 102 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach 
kapitałowych wnoszę o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku 
Uczestnika PPK. 

WSKAZÓWKI 
1. Formularz jest przeznaczony dla Uczestnika, który ukończył lub wkrótce ukończy 60 lat i zamierza 

dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych w Funduszach PPK Pocztylion. 
2. Wypłaty transferowej można dokonać do: 

a. zakładu ubezpieczeń po warunkiem zawarcia umowy o nabycie prawa do świadczenia 
dożywotniego lub okresowego, 

b. banku lub SKOK na rachunek lokaty terminowej jeżeli w umowie rachunku przewidziano 
możliwość dysponowania środkami jedynie w sposób określony dla wypłat PPK (120 rat 
miesięcznych i możliwość wypłaty 25 proc. środków jednorazowo). 

3. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, literami drukowanymi.  
4. Wniosek należy przesłać na adres: PKO Finat Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. 

 
IDENTYFIKATOR - NUMER REJESTRU UCZESTNIKA PPK POCZTYLION  

        

 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PPK POCZTYLION 

Nazwisko: 

Imię: 

PESEL: Data urodzenia: 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI UCZESTNIKA PPK POCZTYLION  

Ulica: Nr domu/lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Poczta: Kraj: 

 
 
OŚWIADCZENIA I SPOSÓB REALIZACJI DYSPOZYCJI (WYBRAĆ JEDNĄ OPCJĘ) 
 

 Oświadczam, iż posiadam umowę zawartą z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której po 
osiągnięciu 60 roku życia nabywam prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego i proszę o 
dokonanie wypłaty transferowej na poniższy rachunek. 

Nazwa zakładu ubezpieczeń i numer rachunku: 
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14. PPK PO 60-TYM ROKU ŻYCIA 
(D) WYPŁATA TRANSFEROWA 

 Oświadczam, iż posiadam umowę o prowadzenie rachunku terminowej lokaty 

oszczędnościowej zawartą z bankiem, w której przewidziano, że dysponowanie środkami 

przekazanymi z PPK możliwe jest jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK i proszę 

o dokonanie wypłaty transferowej na poniższy rachunek. 

Nazwa banku i numer rachunku lokaty: 

 

                         

 
 

 Oświadczam, iż posiadam umowę o prowadzenie lokaty terminowej zawartą ze 

spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, w której przewidziano, że dysponowanie 

środkami przekazanymi z PPK możliwe jest jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o 

PPK i proszę o dokonanie wypłaty transferowej na poniższą lokatę. 

Nazwa SKOK i numer lokaty: 

 

                         

 
 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

Miejscowość: Podpis: 

Data: 
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