
 

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031121, Regon 012557199, NIP 526-02-10-808, kapitał zakładowy w wysokości: 

16 692 912,00 zł. w całości wpłacony | www.tfi.bnpparibas.pl 

Warszawa 30.09.2019 r  

 

BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następujących zmianach w ofercie dotyczących IKE: 

1) od dnia 29.09.2019 roku Fundusz nie będzie już zawierał nowych UMÓW O PROWADZENIE 

INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO BNP PARIBAS FIO (IKE – BNP PARIBAS FIO). Od tego 

dnia możliwe będzie tylko kontynuowanie współpracy na podstawie już zawartych umów. 

 

2) Od 15.01.2020 roku zmieni się „Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych 

Indywidualne Konto Emerytalne BNP Paribas FIO” w ten sposób, że zostanie on zastąpiony 

„REGULAMINEM PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH BNP PARIBAS – IKE 

NESTOR.  
 

W związku z tym: 

a) po zmianie regulaminu IKE – BNP PARIBAS FIO będzie funkcjonowało pod nazwą „BNP Paribas - 

IKE NESTOR” i docelowo będzie obsługiwane przez inny fundusz – BGŻ BNP Paribas FIO. 

b) Zmiana nie będzie wiązała się z zamykaniem dotychczasowego IKE ani z żadnymi kosztami 

z Państwa strony. Efekt zmiany zostanie Państwu zakomunikowany w postaci przesłania 

odpowiedniego potwierdzenia konwersji jednostek uczestnictwa dotychczasowego funduszu na 

jednostki uczestnictwa docelowego funduszu - BGŻ BNP Paribas FIO. 

c) Numery rachunków bankowych do wpłat na IKE, numery umów i skrócone numery IKE, którymi 

Państwo posługiwaliście się do tej pory przy składaniu zleceń nie ulegają zmianie. Prosimy jednak 

o podawanie numeru PESEL przy składaniu zleceń.  

Oczywiście jeżeli Państwo nie chcą zostać objęci opisaną wyżej zmianą w każdej chwili mogą Państwo 

zawrzeć umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją i złożyć 

Funduszowi zlecenie Wypłaty Transferowej na nowe IKE prowadzone w innej instytucji. Uprawnienie 

to przysługuje Państwu zawsze, również w roku 2020 po wejściu w życie zmian do wyżej opisanej 

Umowy.  

 

 


