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10. DYSPOZYCJA BYŁEGO MAŁŻONKA  

W PRZYPADKU ROZWODU  
LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA 

DYSPOZYCJA 
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach 
kapitałowych wnoszę o wykorzystanie należnych mi środków zgromadzonych przez 
wskazanego poniżej Uczestnika PPK. 

WSKAZÓWKI 
1. Formularz jest przeznaczony dla: 

a. byłego małżonka Uczestnika PPK - w przypadku rozwodu lub ustania małżeństwa,  
b. oraz również dla obecnego małżonka Uczestnika PPK Pocztylion - w przypadku ustania lub 

umownego ograniczenia wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. 
2. Możliwe są dwa sposoby wykorzystania środków: 

a. wypłata transferowa, która ma na celu dalsze oszczędzanie emerytalne lub wypłacanie 
emerytury z PPK, 

b. zwrot, czyli wycofanie środków (możliwy tylko, gdy składający wniosek nie posiada rachunku 
PPK na który może dokonać wypłaty transferowej).  

3. Zwrot środków podlega obciążeniom podatkowym i publiczno–prawnym przewidzianym w ustawie o 
PPK (wypłata pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, zwrot 30% wpłat pracodawcy do 

ZUS, zwrot 100% wpłaty powitalnej i dopłat rocznych) . 
4. Do formularza należy załączyć dowód, że środki zgromadzone na rachunku Uczestnika PPK przypadły 

małżonkowi wskutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania lub ograniczenia wspólności 
majątkowej. 

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

 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PPK POCZTYLION 

Nazwisko: 

Imię: 

PESEL: Data urodzenia: 

 

 
IDENTYFIKATOR - NUMER REJESTRU UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (JEŻELI JEST ZNANY) 

        

 
 
DANE OSOBOWE (BYŁEGO) MAŁŻONKA UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK) 

Nazwisko: 

Imię: 

PESEL: Data urodzenia: 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI (BYŁEGO) MAŁŻONKA UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (ADRES 

SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK) 

Ulica: Nr domu/lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Poczta: Kraj: 

 

http://www.pocztylion-arka.pl/
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10. DYSPOZYCJA BYŁEGO MAŁŻONKA  

W PRZYPADKU ROZWODU  
LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA 

OŚWIADCZENIA I SPOSÓB REALIZACJI DYSPOZYCJI (WYBRAĆ JEDNĄ OPCJĘ) 
 

 Oświadczam, iż posiadam rachunek PPK (jestem stroną umowy o prowadzenie PPK) i proszę  
o dokonanie wypłaty transferowej na poniższy rachunek do wskazanej instytucji finansowej. 

Nazwa instytucji finansowej i numer rachunku: 

 

                         

 
 

 Oświadczam, iż nie posiadam rachunku PPK (nie jestem stroną umowy o prowadzenie PPK)  

i proszę o dokonanie wypłaty transferowej na poniższy rachunek lokaty terminowej we wskazanym 

banku/SKOK. Oświadczam, że w przypadku wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej, 

wypłata z tego rachunku nastąpi po osiągnięciu przeze mnie 60 roku życia na zasadach 

określonych w art. 99 ustawy o PPK; w innej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 83 ustawy o PPK. 

Nazwa banku/SKOK i numer rachunku lokaty: 

 

                         

 
 

 Oświadczam, iż nie posiadam rachunku PPK (nie jestem stroną umowy o prowadzenie PPK)  

i proszę o dokonanie zwrotu na poniższy rachunek we wskazanym banku/SKOK po potrąceniu 

wymaganych obciążeń jak podatek od zysków kapitałowych, zwrot 30% wpłat pracodawcy do ZUS, 

zwrot 100% wpłaty powitalnej i dopłat rocznych do FUS.  

Nazwa banku/SKOK i numer rachunku: 

 

                         

URZĄD SKARBOWY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK (PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH) 

Nazwa urzędu: 

Ulica: Nr domu/lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
ZAŁĄCZNIKI 

Do formularza załączam dokumenty, które zgodnie z art. 81 ustawy o PPK stanowią dowód na prawa 
do środków zgromadzonych na rachunku wskazanego Uczestnika PPK: 
 
 
 
 
 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

Miejscowość: Podpis: 

Data: 
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