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Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego  

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego BNP Paribas FIO 

(prowadzone w BNPP FIO) 

Regulamin obowiazujący od 10.05.2022 r. 
 

UWAGA: Regulamin dotyczy funduszu BNPP FIO (do 
2 9 .09.2019 r . f undusz działał pod nazwą BNP 

Paribas FIO). Ponadto w dniu 29.09.2019 roku 
f u ndusz zaprzestał o twierania no wych 
indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego 
(„IKZE”) - umożliwia jedynie kontynuowanie IKZE 

o twartych do tego dnia) . 
 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin okr eśla zasady 
pr owadzenia i gr omadzenia śr odków na 
indywidualnych kontach zabezpieczenia 
emer ytalnego prowadzonych pr zez BNPP 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do 29.09.2019 r. 
działający pod nazwą BNP  Par ibas Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty). 

2. Indywidualne konto zabezpieczenia 
emer ytalnego pr owadzone jest na podstawie 
umowy zawar tej pr zez Oszczędzającego z 
Funduszem lub Funduszami. 

 
§2 Definicje 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają 
znaczenie, jakie nadaje im odpowiednio Ustawa 
or az pr zepisy statutów Funduszy, z 
zastr zeżeniem ust. 2. 

2. Wskazanym poniżej okr eśleniom nadaje się 
następujące znaczenie: 
1) Fundusz, Fundusze - fundusz lub fundusze 

inwestycyjne otwar te, w tym fundusze 
inwestycyjne otwar te z wydzielonymi 
subfunduszami zar ządzane p r zez 
Towar zystwo, dostępne w r amach planu 
emer ytalnego wybranego pr zez 
Oszczędzającego, 

2) BNPP FIO - BNPP Fundusz Inwestycyjny 
Otwar ty (do 29.0 9.2019 r . działający pod 
nazwą BNP Par ibas Fundusz Inwestycyjny 
Otwar ty). z wydzielonymi subfunduszami 
char akteryzującymi s ię odmienną polityką 
inwestycyjną; 

3) gromadzenie środków na indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emerytalnego - 
dokonywanie wpłat, wypłat tr ansferowych 
or az pr zyjmowanie wypłat tr ansferowych, 
a także inwestowanie śr odków 
znajdujących s ię na IKZE, 

4) IKZE - indywidualne konto zabezpieczenia 
emer ytalnego, tj. wyodr ębniony zapis  w 
r ejestrze uczestników Funduszu, 
pr owadzone przez Fundusz dla 
Oszczędzającego na zasadach okr eślonych 
w Ustawie, statutach Funduszy oraz 
niniejszym Regulaminie, 

5) indywidualne konto zabezpieczenia 
emerytalnego - wyodr ębniony rachunek w 
ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, 
lub  wyodr ębniony zapis  w r ejestrze 
uczestników funduszu inwestycyjnego, albo 
wyodr ębniony r achunek papierów 
war tościowych i r achunek p ieniężny 
s łużący do jego obsługi w podmiocie 
pr owadzącym działalność maklerską lub  
wyodr ębniony rachunek bankowy w banku, 
pr owadzone na zasadach okr eślonych 
Ustawą, 

6) instytucja finansowa - fundusz 
inwestycyjny, podmiot pr owadzący 
działalność maklerską, zakład ubezpieczeń, 
bank, pr owadzące indywidualne konta 
emer ytalne zgodnie z Ustawą, 

7) konwersja - jednoczesne odkupienie 
jednostek uczestnictwa w jednym 
Funduszu i nabycie jednostek uczestnictwa 
w innym Funduszu zar ządzanym pr zez 
Towar zystwo za środki p ieniężne uzyskane 

z odkupienia jednostek uczestnictwa, pod 
war unkiem, że jednostki odkupywane jak i 
nabywane są r ejestrowane na IKZE 
Oszczędzającego (konwer sja stanowi 
wypłatę tr ansferową w r ozumieniu 
Ustawy), 

8) osoby uprawnione - osoby wskazane przez 
Oszczędzającego, któr e otr zymają środki z 
IKZE w pr zypadku jego śmier ci, a w 
pr zypadku braku wskazania -spadkobiercy 
Oszczędzającego, 

9) Oszczędzający - osoba fizyczna, która 
gr omadzi środki na IKZE, 

10) plan emerytalny – okr eślenie , w jakiej 
pr oporcji śr odki gr omadzone w r amach 
IKZE są lokowane w p oszczególnych 
Funduszach lub Subfunduszach, 

11) program emerytalny - pr acowniczy 
pr ogram emerytalny w r ozumieniu ustawy 
z dnia 20  kwietnia 20 04 r. o pracowniczych 
pr ogramach emerytalnych (Dz.U z 20 21 r. 
poz. 2139), 

12) Regulamin - niniejszy r egulamin 
pr owadzenia indywidualnych kont 
zabezpieczenia emerytalnego, 

13) Towarzystwo - BNP Paribas Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

14) Subfundusz - nieposiadająca osobowości 
pr awnej wydzielona or ganizacyjnie część 
Funduszu, charakteryzująca s ię odmienną 
polityką inwestycyjną, 

15) Umowa - umowa o pr owadzenie IKZE 
zawier ana pomiędzy osobą zamier zającą 
gr omadzić oszczędności na IKZE 
(Oszczędzającym), a Funduszami, 

16) Ustawa - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o indywidualnych kontach emer ytalnych 
or az indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 
r . poz. 1808), 

17) wpłata - wpłata śr odków pieniężnych 
dokonywana pr zez Oszczędzającego na 
IKZE, 

18) wypłata - wypłata śr odków 
zgr omadzonych na IKZE dokonywana na 
r zecz Oszczędzającego, po spełnieniu 
war unków okr eślonych w Regulaminie i 
pr zepisach Ustawy albo na r zecz osób  
upr awnionych, w pr zypadku śmierci 
Oszczędzającego, 

19) wypłata transferowa - pr zeniesienie 
śr odków na IKZE na zasadach określonych 
w §6 ust. 6 Regulaminu lub  przeniesienie 
śr odków z IKZE na zasadach określonych w 
§12 Regulaminu, 

20) zwrot - wycofanie śr odków 
zgr omadzonych na IKZE, jeżeli nie 
zachodzą pr zesłanki do wypłaty bądź 
wypłaty tr ansferowej. 

 
§3 Zawarcie Umowy 

1. Umowę może zawr zeć wyłącznie osoba, która 
ukończyła 16 lat. 

2. Na IKZE może gr omadzić oszczędności 
wyłącznie jedna osoba. IKZE nie może być 
pr owadzone w r amach rejestrów wspólnych i 
r ejestrów małżeńskich. 

3. Jedna osoba może jednocześnie gr omadzić 
oszczędności na jednym indywidualnym koncie 
emer ytalnym lub  indywidualnym koncie 
zabezpieczenia emerytalnego, z zastr zeżeniem 
pr zypadków okr eślonych w Ustawie. W 
pr zypadku gromadzenia oszczędności na więcej 
niż jednym indywidualnym koncie 
zabezpieczenia emerytalnego dochód uzyskany 
z tytułu gr omadzenia oszczędności na każdym z 
tych kont podlega opodatkowaniu w tr ybie i na 

zasadach określonych w pr zepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

4. Jedna osoba może jednocześnie gr omadzić 
oszczędności w IKZE na podstawie jednej 
Umowy z Funduszami; 
1) Zawar cie kolejnej umowy o pr owadzenie 

IKZE z tymi samymi Funduszami, które 
pr owadzą już IKZE dla danej osoby, na 
podstawie zawar tej pr zez nią wcześniej 
Umowy, jest r ównoznaczne z 
wypowiedzeniem dotychczasowej Umowy 
pr zez Oszczędzającego i skutkuje zwr otem 
zgr omadzonych środków; 

2) Zawar cie kolejnej umowy o pr owadzenie 
IKZE z innymi Funduszami, niż Fundusze, 
któr e prowadzą już IKZE dla danej osoby, na 
podstawie zawar tej pr zez nią wcześniej 
Umowy, jest r ównoznaczne z 
wypowiedzeniem dotychczasowej Umowy 
pr zez Oszczędzającego i zleceniem wypłaty 
tr ansferowej zgr omadzonych śr odków do 
Funduszy, z któr ymi zawar ta została nowa 
umowa, w tr yb ie określonym w §6 ust. 6. 

5. Pr zedmiotem wypłaty tr ansferowej, o której 
mowa w ust. 4 pkt. 2), może być wyłącznie 
całość środków zgromadzonych na IKZE na 
podstawie Umowy. W pr zypadku, gdy nowa 
umowa o pr owadzenie IKZE zawarta została z 
więcej niż jednym Funduszem Oszczędzający 
zobowiązany jest wskazać, w jakiej pr oporcji 
zgr omadzone śr odki mają być 
pr zetransferowane do poszczególnych 
Funduszy; w przypadku braku wskazania środki 
zostaną przetransferowane zgodnie z decyzją 
Towar zystwa. 

6. Osoba fizyczna, któr a dokonała w danym r oku 
kalendar zowym wypłaty tr ansferowej z 
indywidualnego konta emer ytalnego do 
pr ogramu emer ytalnego nie może w tym r oku 
zawr zeć Umowy. Podpisanie Umowy w r oku 
kalendar zowym, w któr ym dokonana została 
wypłata tr ansferowa z upr zednio posiadanego 
pr zez daną osobę indywidualnego konta 
emer ytalnego do pr ogramu emer ytalnego 
implikuje konsekwencje przewidziane 
pr zepisami prawa. 

7. Osoba, któr a dokonała wypłaty z IKZE nie może 
ponownie założyć IKZE 

8. Osoba zamierzająca zawrzeć Umowę wypełnia i 
podpisuje przygotowany pr zez Towar zystwo 
for mularz Umowy, zawierający w szczególności 
oświadczenia wymagane przepisami Ustawy. 

9. Umowy mogą być zawierane przez Fundusz za 
pośrednictwem osób tr zecich, upoważnionych 
do występowania w imieniu Funduszu w 
zakr esie zawierania Umów. 

10 . W pr zypadku, gdy podmiot zawier ający w 
imieniu Funduszu Umowę jest uprawniony do 
pośredniczenia w zbywaniu jednostek 
uczestnictwa i pr zyjmowania zleceń nabycia 
jednostek uczestnictwa Funduszu, zawarcie 
Umowy jest r ównoznaczne ze złożeniem 
zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa 
poszczególnych Funduszy lub  Subfunduszy 
zgodnie z wybr anym portfelem inwestycyjnym 
a także zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa 
Funduszu, o którym mowa w §9 ust. 2. 

11. Umowa zawier a infor mację, czy podmiot 
zawier ający ją w imieniu Funduszu jest 
upr awniony czy też nie jest upr awniony do 
pośredniczenia w zbywaniu jednostek 
uczestnictwa i pr zyjmowania zleceń nabycia 
jednostek uczestnictwa Funduszu. 

12. U mowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, tj. od 
dnia podpisania pr zez osobę reprezentującą 
Fundusz wypełnionego i podpisanego przez 
Oszczędzającego formularza Umowy. 

13. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część 
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Umowy. 
14. Pr ospekty infor macyjne Funduszy, zawier ające 

między innymi statuty Funduszy, dostępne są w 
szczególności w s iedzib ie Towar zystwa, na 
str onach inter netowych Towar zystwa 
(www.tfi.bnpparibas.pl) or az u dystr ybutorów 
pośredniczących w zbywaniu jednostek 
uczestnictwa Funduszy. 

15. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, 
Oszczędzający może zawrzeć Umowę z różnymi 
Funduszami zar ządzanymi pr zez Towarzystwo 
z zastr zeżeniem, iż łączna suma wpłat na IKZE 
pr owadzone pr zez te Fundusze w r oku 
kalendar zowym nie pr zekroczy limitu wpłat, 
wskazanego w § 4 Regulaminu. 

 
§4 Limit wpłat na IKZE 

Wpłaty dokonywane na IKZE w danym r oku 
kalendar zowym nie mogą pr zekroczyć limitu wpłat 
na indywidualne konto zabezpieczenia 
emer ytalnego, ustalonego zgodnie z pr zepisami 
Ustawy, z zastrzeżeniem, że ograniczenia te nie mają 
zastosowania do pr zyjmowanych wypłat 
tr ansferowych do IKZE. 
 
§5 Plany emerytalne 

1. Umowa jest zawier ana z Funduszami 
pr owadzącymi IKZE, w zależności od wybranego 
planu emerytalnego. Opis  oferowanych planów 
emer ytalnych znajduje s ię w załączniku do 
Regulaminu. 

2. Zawier ając Umowę Oszczędzający wybiera plan 
emer ytalny spośród oferowanych war iantów 
planów emerytalnych określonych w Umowie. 

3. Poprzez wybór  p lanu emer ytalnego 
Oszczędzający deter minuje w szczególności 
Fundusze lub  Subfundusze oraz alokację 
śr odków tj. pr ocentowy podział wpłacanych 
śr odków pomiędzy Fundusze lub Subfundusze 
tych Funduszy, z któr ymi Oszczędzający 
podpisał Umowę. 

4. Wybór  okr eślonego planu emer ytalnego jest 
r ównoznaczny ze zleceniem przez 
Oszczędzającego nabycia jednostek 
uczestnictwa poszczególnych Funduszy lub  
Subfunduszy zgodnie z war unkami danego 
planu emerytalnego. 

5. Śr odki pochodzące z wypłaty tr ansferowej do 
IKZE lokowane są w tych samych Funduszach 
lub Subfunduszach, któr ych jednostki 
uczestnictwa są nabywane za wpłaty w ramach 
IKZE zgodnie z war unkami wybr anego planu 
emer ytalnego obowiązującymi w momencie 
wpływu środków z wypłaty tr ansferowej. 

6. Zmiana planu emer ytalnego, alokacji 
wpłacanych śr odków or az Funduszy lub  
Subfunduszy, w któr ych nabywane będą  
jednostki uczestnictwa w r amach planu 
emer ytalnego, wymaga zmiany Umowy, w tr ybie 
jednostr onnego oświadczenia Oszczędzającego. 
Zmiana Umowy dokonywana jest w for mie 
pisemnej pod r ygorem nieważności. Zmiana 
alokacji wpłacanych środków oraz Funduszy lub 
Subfunduszy, w któr ych nabywane będą 
jednostki uczestnictwa w r amach planu 
emer ytalnego może być dokonana jedynie w 
r amach planu indywidualnego. 

7. W pr zypadku zmiany: 
1) Planu emer ytalnego - dokonywane jest 

umor zenie wszystkich jednostek 
uczestnictwa Funduszy lub  Subfunduszy 
zar ejestrowanych na IKZE Oszczędzającego 
w Funduszu/Funduszach przed dokonaniem 
zmiany or az nabycie jednostek uczestnictwa 
w Funduszu lub Subfunduszu właściwym dla 
nowego planu emer ytalnego lub  
odpowiednio w Funduszach właściwych dla 
nowego planu emer ytalnego, zgodnie z 
obowiązującą w ramach tego planu alokacją, 
jeżeli pr zewiduje on podział śr odków 
pomiędzy Fundusze lub Subfundusze; 

2) alokacji wpłacanych śr odków w r amach 
planu emer ytalnego - dokonywane jest 
umor zenie jednostek uczestnictwa 
Funduszulub Subfunduszu zarejestrowanych 
na IKZE Oszczędzającego w jednym Funduszu 
lub  Subfunduszu przed dokonaniem zmiany 
or az nabycie jednostek uczestnictwa w 
dr ugim Funduszu lub  Subfunduszu tak, aby 

pr ocentowy podział zgr omadzonych 
śr odków pomiędzy Funduszami lub  
Subfunduszami odpowiadał nowej alokacji 
wybr anej przez Oszczędzającego 

3) Funduszy lub  Subfunduszy, w któr ych 
nabywane będą jednostki uczestnictwa w 
r amach planu emer ytalnego -dokonywane 
jest umor zenie wszystkich jednostek 
uczestnictwa zarejestrowanych na IKZE 
Oszczędzającego w podlegających zmianie 
Funduszach lub  Subfunduszach przed 
dokonaniem zmiany or az nabycie jednostek 
uczestnictwa w nowych Funduszach lub  
Subfunduszach wybr anych w r amach 
dotychczasowego planu emerytalnego. 

8. Oszczędzający może dokonać zmiany planu 
emer ytalnego, zmiany alokacji wpłacanych 
śr odków or az zmiany Funduszy lub  
Subfunduszy, w któr ych nabywane będą 
jednostki uczestnictwa w r amach planu 
emer ytalnego, w każdym czasie, nie częściej 
jednak niż r az w każdym r oku obowiązywania 
Umowy. Zlecenie pr zez Oszczędzającego w 
danym r oku obowiązywania Umowy kolejnej 
zmiany planu emer ytalnego, alokacji 
wpłacanych środków lub  Funduszy, w któr ych 
nabywane będą jednostki uczestnictwa w 
r amach planu emerytalnego, jest nieskuteczne i 
nie zostanie zr ealizowane. 

 
§6 Wpłaty na IKZE; przeniesienie na IKZE środków z 
wypłaty transferowej 

1. Po zawar ciu Umowy Fundusze, z któr ymi 
Umowa ta została zawar ta, otwier ają dla 
Oszczędzającego r ejestry, w r amach któr ych 
pr owadzone jest IKZE, a r ejestr IKZE obejmuje 
śr odki zgr omadzone we wszystkich 
Funduszach. 

2. Pr zez wpłatę na IKZE rozumie się łączną wpłatę 
śr odków pieniężnych na poczet nabycia - w 
r amach IKZE - jednostek uczestnictwa 
wszystkich Funduszy, z któr ymi Oszczędzający 
zawar ł Umowę zgodnie z war unkami danego 
por tfela inwestycyjnego. 

3. Kwota p ier wszej wpłaty na IKZE nie może być 
niższa niż 30 0 ,-złotych. Każda następna wpłata 
na IKZE nie może być niższa niż 100,- złotych. 

4. Wpłaty na IKZE dokonywane są w złotych na 
r achunek bankowy wskazany przez 
Towar zystwo. 

5. Wpłaty na IKZE mogą być dokonywane od chwili 
zawar cia Umowy, z zastr zeżeniem, iż w 
pr zypadku dokonania wypłaty tr ansferowej z 
dotychczasowego indywidualnego konta 
zabezpieczenia emer ytalnego pr owadzonego 
dla Oszczędzającego, Oszczędzający może 
dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków, 
będących przedmiotem wypłaty tr ansferowej z 
dotychczasowej instytucji finansowej 
pr owadzącej indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego, chyba że Ustawa 
stanowi inaczej. 

6. Oszczędzający może dokonać pr zeniesienia 
śr odków na IKZE prowadzone przez Fundusz w 
tr yb ie wypłaty transferowej: 
1) z IKZE pr owadzonego dla Oszczędzającego 

pr zez inny Fundusz (konwer sja), z 
zastr zeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, 

2) z innej instytucji finansowej, z którą 
Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie 
indywidualnego konta zabezpieczenia 
emer ytalnego 

3) z indywidualnego konta zabezpieczenia 
emer ytalnego osoby zmar łej, jeżeli 
Oszczędzający jest osobą uprawnioną do 
otr zymania zgr omadzonych śr odków w 
związku ze śmier cią tej osoby. 

7. Za wpłaty or az śr odki pochodzące z wypłat 
tr ansferowych do IKZE Fundusz zbywa 
Oszczędzającemu jednostki uczestnictwa 
ewidencjonowane na IKZE, z zastrzeżeniem §7. 

8. Nabycie jednostek uczestnictwa za dokonane 
wpłaty będzie dokonane na zas adach i w 
ter minach okr eślonych w statucie Funduszu. 
Fundusz zobowiązany jest r ejestrować 
wszystkie operacje dokonywane na IKZE. 

9. Oszczędzający ma prawo do konwersji (wypłaty 
tr ansferowej) pomiędzy Funduszami, z któr ymi 
zawar ł Umowę, z zastr zeżeniem postanowień 

§5. 
 
§7 Sposób postępowania Funduszu w przypadku 
przekroczenia limitu wpłat na IKZE 

1. W pr zypadku, gdy suma wpłat dokonanych 
pr zez Oszczędzającego w danym r oku 
kalendar zowym na IKZE pr owadzone przez 
Fundusze, pr zekroczy limit wpłat, ustalony 
zgodnie z §4 Regulaminu, wpłaty 
pr zewyższające ww. kwotę zostaną 
pr zeznaczone na poczet nabycia na r zecz 
Oszczędzającego jednostek uczestnictwa 
Funduszu na zasadach ogólnych, określonych w 
statucie Funduszu, z zastr zeżeniem 
postanowień ust. 3. 

2. Za kwotę nadpłaty, zgodnie z postanowieniami 
ust. 1, nabywane są jednostki uczestnictwa 
Funduszu okr eślonego w Umowie. Jednostki 
uczestnictwa nabyte zgodnie z 
postanowieniami zdania poprzedzającego 
zostaną zapisane na rejestrze Oszczędzającego, 
pr owadzonym na zasadach ogólnych. 
Wskazanie w Umowie Funduszu, którego 
jednostki uczestnictwa będą nabywane za 
kwotę nadpłaty, jest r ównoznaczne ze 
zleceniem pr zez Oszczędzającego nabycia 
jednostek uczestnictwa tego Funduszu, przy 
czym zlecenie to staje s ię skuteczne i jest 
r ealizowane z chwilą dokonania wpłaty 
pr zekraczającej limit, o któr ym mowa powyżej. 

3. W pr zypadku, gdy kwota nadpłaty jest niższa niż 
50  zł, kwota nadpłaty będzie zwr acana 
Oszczędzającemu. 

4. Do wpłat, o któr ych mowa w ustępach 
powyższych, nie stosuje s ię ogr aniczeń 
okr eślających minimalną wysokość wpłat 
okr eślonych statutami Funduszy. 

 
§8 Oznaczenie IKZE 

1. W Umowie wskazywany jest Oszczędzającemu 
pełen indywidualny numer IKZE, umożliwiający 
jego identyfikację. 

2. Towar zystwo może dla celów operacyjnych 
okr eślić skrócony numer IKZE, stanowiący część 
pełnego numeru IKZE wskazanego w Umowie, 
któr ym Oszczędzający będzie mógł s ię 
posługiwać zamiennie. 

3. Wszelkie zlecenia i dyspozycje dotyczące 
śr odków gromadzonych na IKZE powinny być 
oznaczone pełnym lub  skr óconym numerem 
IKZE, wskazanym w Umowie. 

4. W pr zypadku dokonywania przez 
Oszczędzającego wpłat bezpośrednich na IKZE, 
war unkiem identyfikacji wpłaty jako 
dokonywanej na IKZE, jest wskazanie na 
dokumencie p łatnościpełnego numeru IKZE. 

 
§9 Osoby uprawnione 

1. W Umowie Oszczędzający może ws kazać jedną 
lub  więcej osób , któr ym zostaną wypłacone 
śr odki zgr omadzone na IKZE w pr zypadku jego 
śmier ci. Wskazanie to może być w każdym 
czasie odwołane lub zmienione. 

2. Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób  
upr awnionych do otr zymania śr odków po jego 
śmier ci, a nie oznaczył ich udziału w tych 
śr odkach lub  suma oznaczonych udziałów nie 
jest r ówna 1, uważa s ię, że udziały tych osób są 
r ówne. 

3. Wskazanie osoby uprawnionej do otr zymania 
śr odków po śmierci Oszczędzającego staje się 
bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmar ła przed 
śmier cią Oszczędzającego. W takim pr zypadku 
udział, któr y był pr zeznaczony dla zmar łego, 
pr zypada w częściach r ównych pozostałym 
osobom uprawnionym, chyba że Oszczędzający 
zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

4. W pr zypadku br aku osób  upr awnionych 
wskazanych pr zez Oszczędzającego, śr odki 
zgr omadzone na IKZEwchodzą do spadku. 

 
§10 Opłaty i koszty w ramach IKZE 

1. W związku z pr owadzeniem IKZE pobierane są 
wyłącznie opłaty pr zewidziane statutami 
Funduszy, stanowiące opłaty, o których mowa w 
ar t. 8 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 20 04 r. o 
funduszach inwestycyjnych. 

2. Towar zystwo może obniżyć lub  znieść opłatę 
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manipulacyjną, o któr ej m.in. jest mowa w ust. 
1, w tr yb ie uchwały zar ządu Towarzystwa. W 
takim pr zypadku wysokość zmienionej opłaty 
jest podawana do publicznej wiadomości w 
tr yb ie przewidzianym statutami Funduszy. 

3. Oszczędzający ponosi także koszty pokrywane z 
aktywów Funduszy, w ter minach i na 
war unkach określonych w statutach Funduszy. 

4. Towar zystwo może pobierać opłaty za 
konwer sje. Wysokość opłaty za dokonanie 
konwer sji wynosi 10  złotych, z zastr zeżeniem, 
że p ier wsza konwer sja w danym r oku 
obowiązywania Umowy jest bezpłatna. 

5. Towar zystwo może obniżyć lub znieść opłatę, o 
któr ej mowa w ust. 4, w trybie uchwały zarządu 
Towar zystwa. W takim pr zypadku wys okość 
zmienionej opłaty jest podawana do publicznej 
wiadomości w tr yb ie przewidzianym statutami 
Funduszy. 

 
 
§11 Wypłata środków zgromadzonych na IKZE 

1. Wypłata śr odków zgr omadzonych na IKZE 
następuje na war unkach I w pr zypadkach 
okr eślonych w Ustawie. 

2. Pr zedz zleceniem dokonania wypłaty 
Oszczędzający obowiązany jest do: 
1) poinfor mowania Funduszu o właściwym dla 

podatku dochodowego dla osób  fizycznych 
Oszczędzającego naczelniku ur zędu 
skar bowego oraz 

2) pr zedstawienia decyzji or ganu r entowego o 
pr zyznaniu pr awa do emer ytury - jeżeli 
Oszczędzający nie ukończył 60 roku życia. 

3. Z zastr zeżeniem wyjątków okr eślonych w 
Ustawie, wypłata dokonywana jest w ter minie 
nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 
1) złożenia Funduszowi pr zez Oszczędzającego 

wniosku o dokonanie wypłaty; 
2) złożenia Funduszowi przez osobę uprawnioną 

wniosku o dokonanie wypłaty oraz 
pr zedłożenia: 
a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu 

stwier dzającego tożsamość osoby 
upr awnionej albo 

b) pr awomocnego postanowienia sądu o 
stwier dzeniu nabycia spadku oraz 
zgodnego oświadczenia wszystkich 
spadkobierców o sposobie podziału 
śr odków zgr omadzonych przez 
Oszczędzającego bądź pr awomocnego 
postanowienia sądu o dziale spadku oraz 
dokumentów stwier dzających tożsamość 
spadkobierców - chyba, że osoby 
upr awnione zażądają wypłaty w ter minie  
późniejszym. 

4. W pr zypadku, gdy Fundusz pr owadzący IKZE 
zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a 
zostały spełnione warunki, o któr ych mowa w 
ust.3, wypłata następuje w ter minie 14 dni od 
dnia wznowienia odkupywania jednostek 
uczestnictwa Funduszu. 

5. Niedopełnienie pr zez Oszczędzającego 
obowiązku, o któr ym mowa w ust. 2 spowoduje, 
że Fundusz nie dokona wypłaty. 

6. Oszczędzający, któr y dokonał wypłaty środków 
z r ejestru IKZE tr aci pr awo do gr omadzenia 
śr odków na indywidualnym koncie 
zabezpieczenia emerytalnego w przyszłości. 

 
§12 Wypłata transferowa z IKZE 

1. Fundusz pr owadzący IKZE dokonuje wypłaty 
tr ansferowej śr odków zgromadzonych na IKZE 
na war unkach i w pr zypadkach okr eślonych w 
Ustawie: 
1) na IKZE pr owadzone dla Oszczędzającego 

pr zez inny Fundusz (konwer sja), z 
zastr zeżeniem postanowień §3 ust. 4 oraz 
§6 ust. 9, 

2) do innej instytucji finansowej, z którą 
Oszczędzający zawar ł umowę o 
pr owadzenie indywidualnego konta 
zabezpieczenia emerytalnego, 

3) z IKZE zmar łego Oszczędzającego na 
indywidualne konto zabezpieczenia 
emer ytalnego osoby uprawnionej 

2. Wypłata tr ansferowa, o któr ej mowa w ust. 1 
pkt. 2), dokonywana jest na podstawie 
dyspozycji Oszczędzającego albo osoby 

upr awnionej, po uprzednim zawarciu umowy o 
pr owadzenie indywidualnego konta 
zabezpieczenia emerytalnego z inną instytucją 
finansową i okazaniu Funduszowi potwierdzenia 
zawar cia takiej umowy. 

3. Z zastr zeżeniem wyjątków okr eślonych w 
Ustawie, wypłata transferowa dokonywana jest 
w ter minie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 
1) złożenia dyspozycji wypłaty tr ansferowej 

pr zez Oszczędzającego albo 
2) pr zedstawienia przez osoby upr awnione 

dokumentów wymienionych w §12 ust. 2 
pkt 

3) Regulaminu or az złożenia dyspozycji 
wypłaty tr ansferowej, 

- pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki do 
zawieszenia odkupywania jednostek 
uczestnictwa Funduszu. 

4. Z chwilą pr zekazania wszystkich śr odków 
zgr omadzonych na IKZE w r amach wypłaty 
tr ansferowej, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu, umowa o pr owadzenie 
IKZE zawar ta z Funduszem ulega rozwiązaniu. 
 

§13 Postanowienia wspólne dotyczące wypłaty i 
wypłaty transferowej 

1. Pr zedmiotem wypłaty i wypłaty tr ansferowej 
może być wyłącznie całość śr odków 
zgr omadzonych na IKZE, z wyłączeniem 
pr zypadku, gdy Oszczędzający dokonuje wypłaty 
tr ansferowej pomiędzy Funduszami (konwersji) 
or az wyjątków okr eślonych w Ustawie, z 
zastr zeżeniem przypadku, o któr ym mowa w §3 
ust. 4. 

2. Każda z osób  uprawnionych, może dokonać 
wypłaty tr ansferowej na swoje indywidualne 
konto emer ytalne lub do pr ogramu 
emer ytalnego, do któr ego przystąpiła, wyłącznie 
całości przysługujących jej środków. 

 
§14 Postanowienia dotyczące zastawu 

1. Jednostki uczestnictwa zapisane na IKZE mogą być 
pr zedmiotem zastawu. Zaspokojenie 
wier zytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE 
jest tr aktowane, jako zwrot. 

2. Zaspokojenie wier zytelności zabezpieczonej 
zastawem ze śr odków zgr omadzonych na IKZE 
powoduje, że śr odki pozostałe na IKZE są 
pr zekazywane Oszczędzającemu w formie zwrotu. 

3. Szczegółowe r egulacje dotyczące zastawu są 
zawar te w odpowiednich statutach Funduszy. 

 
§15 Zwrot środków zgromadzonych na IKZE 

1. Zwr ot środków zgromadzonych na IKZE następuje 
w pr zypadku wypowiedzenia Umowy przez 
któr ąkolwiek ze str on, jeżeli nie zachodzą 
pr zesłanki do wypłaty lub wypłaty tr ansferowej. 

2. Na r ówni ze zwr otem, w tym także do celów 
podatkowych, traktuje się pozostawienie środków 
zgr omadzonych na IKZE na r ejestrze 
Oszczędzającego, jeżeli Umowa wygasła, a nie 
zachodzą pr zesłanki do wypłaty lub  wypłaty 
tr ansferowej. 

3. W pr zypadku, gdy na IKZE Oszczędzającego 
Fundusz przyjął wypłatę transferową z programu 
emer ytalnego, Fundusz pr zed dokonaniem 
zwr otu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia 
pr zez Oszczędzającego wypowiedzenia, 
pr zekazuje na rachunek bankowy wskazany przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30 %  sumy 
składek podstawowych (w r ozumieniu przepisów 
o pr acowniczych pr ogramach emer ytalnych) 
wpłaconych do pr ogramu emerytalnego po dniu 
wejścia w życie ustawy z dnia 20  kwietnia 2004 r. 
o pr acowniczych programach emerytalnych. 

4. Zwr otowi podlegają środki zgr omadzone na IKZE 
pomniejszone o należny podatek, a w pr zypadku 
wskazanym w ust. 3 także o kwotę wskazaną w 
ust. 3. 

5. W pr zypadku wypowiedzenia Umowy przez 
Oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia 
oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami 
zwr otu, o któr ych mowa w ust. 4. 

6. Zwr ot środków zgromadzonych na IKZE następuje 
pr zed upływem terminu wypowiedzenia Umowy. 

7. O ile Oszczędzający nie złoży oświadczenia, o 
któr ym mowa w ust. 10  na zasadach i w ter minie 
wskazanych w tym ustępie, zwr ot śr odków 

następuje w trybie przekształcenia IKZE w rejestr 
uczestnika Funduszu pr owadzony na zasadach 
ogólnych, w Funduszu/Funduszach, w któr ym 
zgr omadzone były śr odki w r amach IKZE, z 
zastr zeżeniem, że liczba jednostek uczestnictwa 
zar ejestrowanych na r ejestrze prowadzonym na 
zasadach ogólnych ustalana jest, jako r óżnica 
pomiędzy liczbą jednostek uczestnictwa 
zar ejestrowanych na IKZE w dniu dokonywania 
zwr otu, a liczbą jednostek uczestnictwa 
odpowiadających swą war tością (w tym dniu) 
war tości należności wskazanych w ust.3 i ust.4 
niniejszego paragrafu or az wszelkich opłat, do 
któr ych pobrania uprawnione jest Towarzystwo. 
W pr zypadku, gdy Oszczędzający ma 
zgr omadzone środki w r amach IKZE w więcej niż 
jednym Funduszu, opłaty, do któr ych pobrania 
upr awnione jest Towar zystwo i należności 
wskazane w ust. 3 pob ierane są ze śr odków 
zgr omadzonych w każdym Funduszu 
pr oporcjonalnie do war tości śr odków 
zgr omadzonych w danym Funduszu w stosunku 
do łącznej war tości śr odków zgromadzonych na 
IKZE, chyba że obowiązujące przepisy stanowią 
inaczej. 

8. W związku z postanowieniami ust. 7 
Oszczędzający składa niniejszym zlecenie 
odkupienia jednostek uczestnictwa na warunkach 
i w liczb ie wynikających z postanowień ust. 
7.Oszczędzający, pr zed upływem 14 dni od dnia 
wypowiedzenia Umowy pr zez któr ąkolwiek ze 
str on w okolicznościach wskazanych w ust.1 ma 
pr awo złożyć wniosek o dokonanie zwr otu 
śr odków, w takim przypadku postanowienia ust. 7 
i ust.8  nie mają zastosowania. 

9. Zwr ot śr odków następuje także w pr zypadkach, 
gdy: 
1) nastąpiła likwidacja Funduszu a Oszczędzający 

nie złożył żądania dokonania wypłaty 
tr ansferowej, 
nastąpiło zaspokojenie wier zytelności 
zabezpieczonej zastawem ze śr odków 
zgr omadzonych na IKZE - pozostałe środki są 
pr zekazywane Oszczędzającemu w for mie 
zwr otu. 

 
§16 

1. Wypłata, wypłata tr ansferowa zwr ot or az zwrot 
śr odków zgromadzonych na IKZE są dokonywane 
w for mie p ieniężnej. 

2. Wypłata, wypłata tr ansferowa zwr ot or az zwrot 
śr odków zgr omadzonych na IKZE następuje po 
odkupieniu pr zez Fundusze jednostek 
uczestnictwa zaewidencjonowanych na IKZE, z 
zastr zeżeniem postanowień §15 ust. 7 i 8  
dotyczących zwrotu środków. 

3. Odkupienie dokonywane jest na zasadach 
okr eślonych w statutach Funduszy, przy czym do 
wniosku o wypłatę or az do wniosku mają 
zastosowanie odpowiednie postanowienia 
statutów dotyczące żądania odkupienia jednostek 
uczestnictwa. 

 
§17 Postanowienia końcowe 

1. Oszczędzający zobowiązany jest do napr awienia 
wszelkich szkód poniesionych przez Fundusze lub 
Towar zystwo w związku ze złożeniem przez niego 
niepr awdziwych lub  niepełnych oświadczeń 
związanych z zawar ciem Umowy lub  
niewykonaniem lub  nienależytym wykonaniem 
zobowiązań w Umowie określonych. 

2. W sprawach nieur egulowanych Regulaminem 
zastosowanie mają pr zepisy Ustawy oraz 
statutów Funduszy. 

3. Regulamin został pr zyjęty uchwałą Zar ządu 
Towar zystwa nr 1 z dnia 21.04.2022 r. wchodzi w 
życie z dniem 10 .0 5.2022 r. 
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Załącznik do Regulaminu prowadzenia 
indywidualnych kont zabezpieczenia 

emerytalnego Indywidualne Konto 
Zabezpieczenia Emerytalnego – BNP 

Paribas FIO 
Obowiazujący od 10.05.2022 r.  

 

UWAGA:  Regulamin dotyczy funduszu BNPP FIO (do 
2 9 .09.2019 r . f undusz działał pod nazwą BNP 
Paribas FIO). Ponadto w dniu 29.09.2019 roku 
f u ndusz zaprzestał o twierania no wych 

indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego 
(„IKZE”) - umożliwia jedynie kontynuowanie IKZE 
o twartych do tego dnia) . 
 
 

1. Plan Konserwatywny 
W r amach planu emer ytalnego - Plan 
Konserwatywny, Oszczędzający składa dyspozycję 
podziału wpłacanych środków i nabywania jednostek 
uczestnictwa następujących Funduszy: 
a) subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych 

Kr ótkoterminowych (do 0 9.05.2022 r . działał pod 
nazwą BNPP Papierów Dłużnych a do 29.09.2019 r. 
pod nazwą BNP Paribas Papierów Dłużnych) - z 
pr ocentem alokacji 100%. 
 

2. Plan Defensywny 
W r amach planu emerytalnego - Plan Defensywny, 
Oszczędzający składa dyspozycję podziału 
wpłacanych śr odków i nabywania jednostek 
uczestnictwa następujących Funduszy: 
a) subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych 

Kr ótkoterminowych (do 0 9.05.2022 r . działał pod 
nazwą BNPP Papierów Dłużnych a do 29.09.2019 
r . pod nazwą BNP Paribas Papierów Dłużnych) - z 
pr ocentem alokacji 70%, 

b) subfunduszu BNPP Akcji (do 29.0 9.2019 r . działał 
pod nazwą BNP Par ibas Akcji) - z pr ocentem 
alokacji 30%. 

 
3. Plan Zrównoważony 
W r amach planu emer ytalnego - Plan 
Zr ównoważony, Oszczędzający składa dyspozycję 
podziału wpłacanych środków i nabywania jednostek 
uczestnictwa następujących Funduszy: 
a) subfunduszu BNPP Akcji (do 29.0 9.2019 r . działał 

pod nazwą BNP Par ibas Akcji) - z pr ocentem 
alokacji 50%, 

b) subfundusz BNPP Papierów Dłużnych 
Kr ótkoterminowych (do 0 9.05.2022 r . działał pod 
nazwą BNPP Papierów Dłużnych a do 29.09.2019 
r . pod nazwą BNP Paribas Papierów Dłużnych) – 
z pr ocentem alokacji 50%. 

 

4. Plan Agresywny 
W r amach Planu emerytalnego - Plan Agresywny, 
Oszczędzający składa dyspozycję podziału p łaconych 
śr odków i nabywania jednostek uczestnictwa 
następujących Funduszy 
a) subfundusz BNPP Akcji (do 29.0 9.2019 r . działał 

pod nazwą BNP Par ibas Akcji) – z pr ocentem 
alokacji 100%. 

 

5. Plan indywidualny 
W r amach indywidualnego planu emerytalnego, 
Oszczędzający składa dyspozycję nabywania 
jednostek uczestnictwa wskazanych subfunduszy 
BNPP FIO (do 29.09.2019 r. działał pod nazwą BNP 
Par ibas FIO). W r amach planu indywidualnego 
Oszczędzający może wybr ać spośród 
następujących subfunduszy ofer owanych w 
r amach IKZE BNP PARIBAS FIO: 

• subfundusz BNPP Akcji (do 29.09.2019 r . działał 
pod nazwą BNP Paibas Akcji), 

• subfundusz BNPP Stab ilnego Wzrostu (do 
29.0 9.2019 r. działał pod nazwą BNP Parbias 
Stab ilnego Wzrostu), 

• subfundusz BNPP Papierów Dłużnych 
Kr ótkoterminowych (do 0 9.0 5.2022 r . działał 
pod nazwą BNPP Papierów Dłużnych a do 
29.0 9.2019 r . pod nazwą BNP Paribas Papierów 
Dłużnych). 

 
Oszczędzający zobowiązany jest do podania 
pr ocentu alokacji wpłacanych środków, określając w 
ten sposób, za jaką część środków każdej wpłaty 

będą nabywane jednostki uczestnictwa 
poszczególnych subfunduszy. 
 
Pr ocent alokacji może wahać się w przedziale od 0%-
10 0 %, przy czym war tości procentu alokacji należy 
podawać w pełnych dzies iątkach procentów; suma 
pr ocentów alokacji wskazanych dla wybr anych 
Funduszy musi wynosić 100%. 


