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Skarbiec PPK SFIO
Od 22 lat zarządzamy funduszami inwestycyjnymi o różnym 
profilu inwestycyjnym (fundusze dłużne, mieszane, akcyjne oraz 
absolutnej stopy zwrotu). Oferujemy wiele rozwiązań 
emerytalnych dla klientów instytucjonalnych jak i 
indywidualnych m.in.: PPE, PPO, IKE, IKZE, PSO.
Mamy duży i doświadczony zespół zarządzających funduszami, 
który stosuje aktywne podejście do inwestycji. Pozwala to nam 
osiągać ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne zarówno na tle 
konkurencji jak i w stosunku do benchmarków, co ma 
odzwierciedlenie w nagrodach dla jednego z najlepszych
Towarzystw Inwestycyjnych przyznawanych przez Parkiet,
Analizy Online czy Rzeczpospolitą. Uważamy, że wysoka jakość
obsługi w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami 
inwestycyjnymi stanowić będzie klucz do sukcesu PPK.

SKARBIEC PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
jest „subfunduszem zdefiniowanej daty” w rozumieniu Ustawy o 
PPK, którego nazwa określa Zdefiniowaną Datę Subfunduszu, 
właściwą dla wieku Uczestnika.

Każdy Uczestnik w zależności od swojej daty urodzenia zostanie 
automatycznie przypisany do określonego subfunduszu 
zdefiniowanej daty, który prowadzi różną politykę inwestycyjną. 
Poszczególne subfundusze będą zarządzane zgodnie z 
postanowieniami ustawy o PPK. W szczególności będą 
obowiązywały w nich ustawowe limity zaangażowania w 
instrumenty dłużne i udziałowe, w myśl zasady, że wraz z 
wiekiem uczestnika maleje w jego portfelu udział akcji, na 
korzyść instrumentów bezpiecznych.

PRZYKŁADOWA ALOKACJA AKCJI I OBLIGACJI DLA FUNDUSZU SKARBIEC 
PPK SFIO

Skarbiec TFI

2222
LATA

Zarządzamy największą w Polsce liczbą 
funduszy z ponad 20-letnią historią

22 Lata - polski kapitał, 22 lata 
nieprzerwanej historii w Polsce, 
Właścicielem Skarbiec TFI jest Skarbiec 
Holding S,A. spółka notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych regularnie 
dzieląca  się zyskiem z inwestorami

Skarbiec to dopracowany w szczegółach 
proces zarządzania funduszami,  
to wysokie standardy w zarządzaniu 
ryzykiem inwestycyjnym.

Skarbiec to mocny zespół zarządzający, 
posiadający unikalne kompetencje
zarówno do zarządzania częścią dłużną
jak i akcyjną w Polsce i zagranicą,
nagrodzony ponad 24 wyróżnieniami
w różnych kategoriach.

44
MLD ZŁ

Około 4 miliardy zł aktywów 
pod zarządzaniem.

220220++
Obsługujemy ponad 220 klientów
instytucjonalnych.



Schemat wpłat do PPK

PRACODAWCA PAŃSTWOPRACOWNIK

wpłata podstawowa dobrowolna wpłata 
dodatkowa

wpłata powitalna dopłata rocznadobrowolna wpłata 
dodatkowa

1,5%2,0%

wpłata podstawowa 
(nie mniej niż 0,5% 
dla osób o niższych 

dochodach*)

DO 2,5%DO 2,0% 250 ZŁ 240 ZŁ

Procenty dotyczą wynagrodzenia brutto.

Jak uczestnictwo w PPK 
wpłynie na otrzymywane 
dotychczas wynagrodzenie?
PRZYKŁAD:

Otrzymujesz wynagrodzenie brutto: 4000 zł

Co miesiąc dostaniesz wpłatę podstawową od pracodawcy: 
60 zł (dodatkowo do comiesięcznego wynagrodzenia)

Co miesiąc dołożysz z własnej pensji: 80 zł

Z Twojego wynagrodzenia netto zostanie również 
potrącona zaliczka na podatek dochodowy w związku 
z wpłatą pracodawcy: 10 zł (17% od 60 zł). Aktualne na 
dzień 31.12.2019

Twoja korzyść to 140 zł zainwestowane co miesiąc w PPK!

Uczestnictwo w PPK 
jest dobrowolne

Wpłaty pracodawcy oraz wpłaty powitalnej i rocznej nie 
otrzymasz, jeśli nie będziesz uczestnikiem PPK.

Dodatkowo, po spełnieniu warunków wskazanych 
w Ustawie o PPK, możesz otrzymać od Państwa:

• 250 zł wpłaty powitalnej (jednorazowo)
• 240 zł dopłaty rocznej (co roku).

JEŚLI MASZ:
•  od 18 do 54 lat: pracodawca zapisze Cię do PPK i dokona

w Twoimi imieniu wpłat podstawowych. Możesz zadeklarować
również wpłatę dodatkową.

•  od 55 do 69 lat: aby uczestniczyć w PPK, złóż swojemu
Pracodawcy, deklarację uczestnictwa w PPK.

•  70 lat lub więcej: niestety nie możesz  przystąpić do
PPK. Natomiast ukończenie wskazanego wieku w trakcie
uczestnictwa w PPK nie oznacza konieczności „wypisania”
Cię z programu.

Warto pamiętać: Jeżeli jesteś uczestnikiem PPK, 
to w każdej chwili możesz zrezygnować z wpłat 
składając u Pracodawcy odpowiednią pisemną 
deklarację.

Jeśli zrezygnowałeś z odprowadzania wpłat, wpłaty będą automatycznie wznawiane raz na 4 lata, począwszy 
od 1 kwietnia 2023 r. Pracodawca będzie mieć ustawowy obowiązek poinformowania Cię o zbliżającej się  
dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat do PPK.

*Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej pracownika nie mniej niż 0,5% dla osób o dochodach nie przekraczających kwoty 1,2 krotności 
minimalnego wynagrodzenia brutto.



Dysponowanie środkami przez uczestnika w trakcie 
oszczędzania w PPK przed osiągnięciem 60 roku życia
ZWROT ŚRODKÓW Z PPK
Potrącenia:

• podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki),

• 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez Pracodawcę - pobrane 30% zapisywane będzie pracownikowi jako jego
składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,

• środki pochodzące z dopłat od Państwa.

WYPŁATA W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

• Do 25% zgromadzonych środków w PPK- poważna choroba uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (bezzwrotnie, bez
potrąceń, katalog chorób określa Ustawa o PPK art. 2),

• Do 100% środków dla osób które nie ukończyły 45 lat, na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub zakupem 
mieszkania (obowiązek oddania środków w okresie 15 lat).

WYPŁATA TRANSFEROWA NA INNY RACHUNEK PPK

• 100% środków zgromadzonych w PPK, bez potrąceń- możliwe w przypadku zmiany pracy.

Wypłata środków z PPK po 60 roku życia.
Sposób wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia:

• 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest jednorazowo,

• 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest w co najmniej 120
ratach miesięcznych.

Inne możliwości wypłaty środków po 60 roku życia:
• Wypłata jednorazowa lub mniej niż 120 rat - skutkuje zapłatą podatku od dochodów kapitałowych.

• Wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, o ile współmałżonek również osiągnął wiek 60 lat i oboje uczestniczą
w PPK w tej samej instytucji finansowej i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia
małżeńskiego.

• Wypłata transferowa:

o do zakładu ubezpieczeń (o ile zawarto umowę o świadczenie okresowe lub dożywotnie),

o na rachunek terminowej lokaty z założeniem,  że wypłata tych środków odbędzie się w schemacie 25%/75% a w
innym przypadku powstaną zobowiązania podatkowe.

Bez podatku od 
dochodów kapitałowych

Jeżeli wysokość wyliczonej pierwszej raty jest niższa niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika 
PPK wypłaca się jednorazowo. Uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat, jednak nie krócej niż 
na okres 10 lat.

WIĘCEJ INFORMACJI O PPK NA STRONIE 
INTERNETOWEJ TOWARZYSTWA: 
WWW.SKARBIEC.PL/PPK

ppk@skarbiec.com.pl

+48 22 521 31 51

Infolinia PPK: +48 22 355 46 64

Zapraszamy do kontaktu



Pytania i odpowiedzi.

Co to jest Fundusz Inwestycyjny?

Jest to forma wspólnego inwestowania, polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych. Od strony 
formalnej – fundusz inwestycyjny ma osobowość prawną, a jego aktywa są odseparowane od aktywów 
zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Co to jest agent transferowy?

Agent Transferowy to podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszu, realizujący dyspozycje 
uczestników funduszu, organizujący obieg dokumentów i środków pieniężnych. Agentem Transferowym dla 
Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest ProService Finteco Sp. z o.o.

Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników?

Osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat zostaną zapisane do programu automatycznie. Osoby w wieku od 
55 do 69 lat mogą dobrowolnie przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniego wniosku do pracodawcy. 
Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK. Należy również pamiętać, że PPK dotyczy 
wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Czy Pracodawca będzie mógł Cię ponownie automatycznie zapisać do PPK, mimo złożonej przez 
Ciebie wcześniejszej rezygnacji? 

Tak, nawet jeśli zrezygnujesz z odprowadzania wpłat. Wpłaty do PPK będą automatycznie wznawiane co 4 
lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój Pracodawca będzie mieć ustawowy obowiązek poinformowania 
Cię o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat. Do PPK możesz również powrócić w 
dowolnym czasie składając do Pracodawcy odpowiednią deklarację.

Czy po dokonaniu zwrotu środków z PPK nadal mogę oszczędzać w ramach Planu? 

Tak, dokonanie zwrotu z rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania. Twój rachunek 
PPK, z którego dokonałeś zwrotu środków nadal jest prowadzony. Jeśli nie złożyłeś deklaracji rezygnacji do 
swojego pracodawcy to wpłaty do PPK nadal będą odprowadzane. Natomiast jeśli złożyłeś rezygnację z PPK 
to wpłaty będą wznawiane co 4 lata. Pamiętaj, że złożenie deklaracji zwrotu środków z PPK nie oznacza 
rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Twojego pracodawcę.

Czy umowę o prowadzenie PPK pracodawca podpisuje dla każdego pracownika oddzielnie? 

Pracodawca zawiera tylko jedną umowę o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista osób będących 
uczestnikami PPK. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Kiedy otrzymasz dopłatę powitalną i roczną? Jakie należy spełnić warunki?

Państwo będzie przekazywać na Twój rachunek PPK jednorazową wpłatę powitalną 250 zł oraz dopłatę 
roczną 240 zł przysługującą za każdy rok gromadzenia środków. Wpłata powitalna wpłynie na Twój rachunek 
PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest Twoje 
uczestnictwo w PPK przez trzy pełne miesiące. 

Z kolei dopłata roczna pojawi się na Twoim rachunku PPK do 15 kwietnia następnego roku, za który 
przysługuje dopłata. 

Dopłatę roczną otrzymasz jeśli, kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę 
oraz Ciebie w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 
kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Posiadam PPK u dwóch różnych pracodawców, czy dopłaty od Państwa otrzymam  na oba rachunki 
PPK?

Nie, wpłatę powitalną  jak i dopłatę roczną otrzymasz tylko na jeden rachunek PPK.



Czy otrzymane premie od Pracodawcy są objęte PPK?

Wpłaty na PPK są naliczane od wynagrodzenia stanowiącego tzw. podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli od premii naliczane są składki emerytalne i rentowe, to są one 
również objęte PPK.

W przypadku mojej nieobecności w pracy związanej z chorobą czy będą odprowadzane za mnie 
wpłaty do PPK? 

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. W związku z tym, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie 
będzie dokonywał za Ciebie wpłat do PPK.

Czy pracodawca będzie odprowadzał wpłaty do PPK jeśli przebywam na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym?

Wpłaty do PPK nalicza się od wynagrodzenia za które odprowadza się składki na obowiązkowe 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W związku z tym, przebywając na urlopie wychowawczym oraz 
pobierając zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Twój pracodawca nie 
będzie naliczał wpłat do PPK. 

Czy pracodawca nalicza wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po ustaniu 
zatrudnienia? 

Tak, pracodawca powinien naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. 
Zatem odprowadza wpłatę do PPK finansowaną przez uczestnika jak i pracodawcę zgodnie z 
obowiązującymi zasadami oraz złożonymi dotychczas deklaracjami przez uczestnika PPK.

Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Wpłatę podstawową możesz obniżyć (która standardowo wynosi 2% 
wynagrodzenia) tylko wówczas, gdy łączne wynagrodzenie brutto osiągane z różnych źródeł w danym 
miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. 
wynagrodzenie minimalne wynosi 2 600 zł brutto). Wtedy wpłata podstawowa może zostać obniżona do 
0,5% wynagrodzenia brutto. W związku z tym, powinieneś złożyć do pracodawcy właściwą deklarację. 

Jestem osobą pracującą poniżej 26. roku życia, czy w związku z tym z mojego wynagrodzenia 
będzie potrącany podatek od wpłat do PPK finansowanych przez mojego pracodawcę? 

Jeżeli nie masz ukończone 26 lat, a Twój przychód nie przekroczył kwoty rocznego limitu (do 85 528 zł w 
roku podatkowym), nie będziesz płacił podatku od wpłat finansowanych przez Twojego pracodawcę do PPK. 

Czy wpłata do PPK finansowana przez pracownika jest potrącana z wynagrodzenia po 
opodatkowaniu?

Tak, wpłaty podstawowe jak i dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia 
po jego opodatkowaniu.

Czy pracodawca może różnicować wysokość wpłaty dodatkowej dla poszczególnych pracowników? 

Tak, o ile pracodawca zdecyduje się je odprowadzać. Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu 
na długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń 
lub układu zbiorowego pracy, obowiązującego w danej firmie. Wysokość wpłaty dodatkowej może wynosić 
od 0 do 2,5 % wynagrodzenia brutto dla danej osoby.

Co się dzieje z moimi środkami w przypadku zmiany pracy?

W przypadku gdy nie będziesz pracował już w firmie, która założyła dla Ciebie rachunek PPK, nadal 
pozostajesz w planie, a Twoje środki w Funduszu. Z kolei, podejmując pracę u nowego pracodawcy będziesz 
mógł złożyć oświadczenie o wszystkich prowadzonych na Twoją rzecz rachunkach PPK. Niezwłocznie po 
zawarciu kolejnej umowy o prowadzenie PPK, nowy pracodawca złoży w Twoim imieniu wniosek o transfer 
środków do instytucji zarządzającej, z którą firma ma umowę o zarządzanie PPK. Możesz również nie zgodzić 
się na transfer i mieć kilka rachunków PPK. 



Kto dba o bezpieczeństwo moich środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych? 

W zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK, nadzór nad instytucjami finansowymi 
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje zarządzające muszą spełniać szereg określonych 
ustawowo wymogów, by móc zarządzać środkami zgromadzonymi w PPK. 

Co się dzieje z moimi oszczędnościami wpłaconymi do PPK?

Gromadzone środki są inwestowane w subfundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna 
zmienia się automatycznie dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK. 

Poszczególne subfundusze są zarządzane zgodnie z obowiązującymi ustawowo limitami zaangażowania w 
instrumenty dłużne i udziałowe, które będą się zmieniały w zależności od czasu pozostałego do osiągnięcia 
przez dany subfundusz zdefiniowanej daty. W myśl zasady, im starszy uczestnik PPK, tym większa część 
środków inwestowana jest w bezpieczne instrumenty. Należy również pamiętać, że inwestowanie wiąże się 
z ryzykiem inwestycyjnym.

Czy mogę zmienić instytucję zarządzającą PPK bez zmiany pracodawcy? 

Nie, indywidualnie nie ma takiej możliwości. Instytucję zarządzającą PPK może zmienić pracodawca 
wyłącznie dla wszystkich pracowników. Dopiero w sytuacji zmiany pracy możesz mieć taką możliwość, ale to 
do ciebie będzie należała ostateczna decyzja czy swoje środki przeniesiesz do innej instytucji finansowej u 
której nowy pracodawca prowadzi PPK.

Czy mogę zmienić subfundusz, do którego zostałem przypisany ze względu na swój wiek?

Tak, w każdej chwili możesz zmienić subfundusz składając właściwą dyspozycję zamiany do instytucji 
finansowej. W dyspozycji musisz określić procentowy podział zgromadzonych oszczędności pomiędzy kilka 
bądź jeden subfundusz, przy czym wpłata do jednego subfunduszu nie może być niższa niż 10% 
zgromadzonych środków w PPK.

Z kolei jeśli chcesz, aby przyszłe wpłaty do PPK również trafiały do innego subfunduszu niżeli zostałeś do 
niego przypisany ze względu na Twój rok urodzenia, możesz złożyć do instytucji finansowej odpowiednią 
dyspozycje zmiany alokacji nowych wpłat do PPK.

Czy mogę wypłacić wszystkie środki z PPK w trakcie oszczędzania przed 60. rokiem życia? 

Tak, w dowolnym momencie możesz złożyć wniosek o zwrot środków z PPK. W tej sytuacji Twoje 
oszczędności będą podlegać potrąceniom i zostaną pomniejszone o:  

• podatek od zysków kapitałowych,

• 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez Twojego Pracodawcę - pobrane 30%
zapisywane będzie pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,

• środki pochodzące z dopłat od Państwa.

Co się stanie z oszczędnościami w PPK w przypadku mojej śmierci?

Oszczędności zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu.  Wypłata środków z PPK zmarłego Uczestnika 
PPK może zostać zrealizowana w formie:

• wypłaty transferowej na inny rachunek PPK, PPE lub IKE,

• zwrotu w formie pieniężnej.

Podział środków wypłacanych z PPK w przypadku śmierci uczestnika odbywa się według następujących 
zasad:

• 50% środków wypłacanych jest dla współmałżonka zmarłego uczestnika (w przypadku małżeńskiej 
wspólności majątkowej),

• pozostała kwota jest przeznaczana do podziału pomiędzy osoby uprawnione (osoby wskazane przez 
zmarłego uczestnika PPK), a w przypadku braku ich wskazania, uprawnieni do środków są spadkobiercy 
na zasadach ogólnych.

Środków z PPK w drodze dziedziczenia nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.



Jak mogę wskazać osoby uprawnione?

Należy wypełnić prawidłowo dyspozycję PPK- wskazanie osób uprawnionych podając dane tych osób, to jest 
imię, nazwisko i PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz wskazać 
udziały poszczególnych uposażonych w całości świadczenia. Właściwie wypełnioną dyspozycję w formie 
pisemnej należy złożyć do Instytucji Finansowej.

Co się dzieje z oszczędnościami w PPK w przypadku rozwodu uczestnika?

Środki zgromadzone w PPK wchodzą do wspólnego majątku małżonków. W sytuacji rozwodu lub 
unieważnienia małżeństwa, środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku ich podziału są 
przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK albo 
podlegają zwrotowi w formie pieniężnej, jeżeli były współmałżonek nie posiada własnego rachunku PPK. 

Co to jest wypłata transferowa?

Wypłata transferowa to wycofanie środków z rachunku PPK i przeniesienie ich do innej instytucji finansowej 
w ramach oszczędzania na cele emerytalne. Wypłata transferowa jest dokonywana:

• na inny rachunek PPK,

• na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu 60 roku życia,

• na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, po osiągnięciu 60 roku życia,

• na PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika bądź osoby uprawnionej,

• na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub 
byłego małżonka Uczestnika,

• do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

NOTA PRAWNA
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Skarbiec TFI S.A. i  jest wyłącznie materiałem informacyjnym i  nie stanowi oferty w  rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ani reklamy funduszu zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2019 poz. 1145 z późn. Zm z późn. zm., dalej jako „Ustawa o PPK”). Skarbiec Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że zostało umieszczone w  ewidencji pracowniczych planów kapitałowych, o  której mowa w Ustawie o PPK, jak 
również informuje, że utworzyło i zarządza SKARBIEC PPK SFIO, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdef i niowanej daty w rozumieniu Ustawy 
o PPK. Dokumenty dotyczące Skarbiec PPK SFIO, w tym: statut, prospekt, kluczowe informacje dla klienta oraz regulaminy dotyczące serwisów internetowych 
związanych z obsługa Skarbiec PPK SFIO są dostępne na www.skarbiec.pl

Data opracowania: 07.2020 r.
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