OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE DOBROWOLNEGO
FUNDUSZU EMERYTALNEGO
Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie
MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zmienia się w ten sposób, że:
1) W § 13 ust. 1 w zdaniu pierwszym zwrot „na piśmie” zostaje zastąpiony zwrotem „w formie
elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej”,
2) W § 13 ust. 5 w pkt a) tiret zastępuje się znakami „i” oraz „ii” w następującym brzmieniu:
„i) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
ii) dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez
członka Funduszu wniosku o dokonanie wypłaty, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego”
3) W § 13 ust. 5 w pkt a) dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:
„Warunków, o których mowa powyżej w podpunktach i oraz ii nie stosuje się w odniesieniu do
środków przeniesionych z programu emerytalnego (PPE) na IKE.”
4) W § 13 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE lub Rachunku IKE może być, w zależności od
wniosku członka Funduszu albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. W
odniesieniu do Rachunku IKZE, członek Funduszu lub osoba uprawniona może w każdym czasie
zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały
wypłacone wszystkie środki zgromadzone na Rachunku IKZE.”
5) W § 13 ust. 13 w pkt b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia dokumentów, o których
mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w przypadku środków
zgromadzonych na IKE oraz w art. 34a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w przypadku
środków zgromadzonych na IKZE, chyba że zażądano wypłaty w terminie późniejszym.”
6) W § 13 ust. 18 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:
„d) z rachunku pracowniczego planu kapitałowego (PPK) zmarłego uczestnika PPK w rozumieniu
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na Rachunek IKE
małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej.”
7) W § 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co
12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na Rachunku IKZE lub na Rachunku IKE,
terminach dokonanych w tym okresie wpłat i Wypłat Transferowych oraz przeliczeniu tych wpłat i
Wypłat Transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu,
wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu.”
Na powyższe zmiany Statutu MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zgodę wyraziła Komisja
Nadzoru Finansowego Decyzją z dnia 23 lipca 2019 r. sygn. DLU.612.1.5.2019.
Zmiany, o których mowa powyżej, zgodnie z Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lipca 2019 r.
sygn. DLU.612.1.6.2019 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

