P7. WNIOSEK DO PRACODAWCY
– WYSOKOŚĆ WPŁATY PODSTAWOWEJ
FINANSOWANEJ PRZEZ
UCZESTNIKA PPK

DYSPOZYCJA
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach
kapitałowych deklaruję wpłatę podstawowej uczestnika w określonej poniżej wysokości i
przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja obowiązuje począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu jej złożenia. Oświadczam (w przypadku wskazania wpłaty
podstawowej w wysokości poniżej 2 proc.), że moje wynagrodzenie osiągane z różnych
źródeł nie przekroczyło w niniejszym miesiącu kwoty odpowiadającej 1,2-krotności
minimalnego wynagrodzenia.
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Formularz jest przeznaczony dla Uczestnika PPK Pocztylion, który zamierza zmienić wysokość swojej
wpłaty podstawowej.
Wpłata podstawowa uczestnika może być obniżona poniżej 2 proc., jeżeli w miesiącu złożenia
deklaracji wynagrodzenie uczestnika osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło 1,2-krotności
minimalnego wynagrodzenia w Polsce.
W przypadku przekroczenia 1,2-krotności konieczne jest zadeklarowanie podniesienia wpłaty
podstawowej uczestnika do 2 proc., aby nie utracić prawa do dopłaty rocznej i powitalnej.
Wpłaty są zmieniane od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono deklarację.
Wpłatę podstawową uczestnika można ustalić dowolnie (o ile spełniony jest warunek 1,2-krotności),
ale musi ona wynosić co najmniej 0,5 proc.
Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, literami drukowanymi i złożyć do pracodawcy
(podmiotu zatrudniającego).

PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY (PRACODAWCA)
Nazwa:
DEKLARACJA WYSOKOŚCI WPŁATY PODSTAWOWEJ UCZESTNIKA
Wysokość w procentach:
UCZESTNIK - DANE OSOBOWE
Nazwisko:
Imię:
PESEL (jeżeli posiadasz):

Data urodzenia:

UCZESTNIK - ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:

Nr domu/lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Kraj:

PODPIS UCZESTNIKA
Miejscowość:

Podpis uczestnika:

Data wypełnienia:
POŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
Miejscowość:

Podpis (podmiot zatrudniający):

Data przyjęcia:

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, zarejestrowane przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000011947; NIP5262291509;
REGON014859579, wysokość kapitału zakładowego: 25 013 280 zł, kapitał zakładowy w całości opłacony.
Infolinia: 801 101 801, www.pocztylion-arka.pl
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