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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z PPK W CELU POKRYCIA WKŁADU WŁASNEGO 

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej. 

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

Numer rachunku PPK 

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających 
numeru PESEL data urodzenia 

Seria i numer dowodu osobistego lub numer 
paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość w przypadku osób nieposiadających 
obywatelstwa polskiego 

2. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego

Nazwa podmiotu zatrudniającego 

NIP 

3. Dane dotyczące wypłaty

Wypłacie na cele pokrycia wkładu własnego podlegać ma: 

☐ całość środków z rachunku PPK uczestnika ☐ część środków z rachunku PPK uczestnika

W przypadku wskazania części środków należy określić wartość poniżej: 

Wartość w PLN podlegająca wypłacie:  

Termin i zasady dokonania wypłaty określone będą w umowie. 

4. Cel wykorzystania kredytu

Sfinansowanie części: 

☐ kosztów związanych z budową budynku mieszkalnego

☐ kosztów związanych z przebudową budynku mieszkalnego

☐ ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego

☐ ceny zakupu prawa własności lokalu mieszkalnego

☐ ceny zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

☐ ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

☐ ceny nabycia prawa własności części nieruchomości gruntowej

☐ ceny nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego

☐ ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego

☐ ceny nabycia udziału w nieruchomości gruntowej
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5. Dane rachunku bankowego do wypłaty

Wypłata dokonana ma być na rachunek:  ☐  uczestnika ☐ zbywcy praw

Środki pochodzące z wypłaty proszę przekazać na następujący rachunek bankowy 
lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej: 

Wymagany tytuł przelewu wypłaty na wkład własny: 

UWAGA!  

Zgodnie z art. 98 ust. 3 Ustawy PPK, wypłaty na wkład własny dokonuje się:  

1) w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku 
mieszkalnego – na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we 
wniosku; 

2) w pozostałych przypadkach – na rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

6. Zasady i termin zwrotu wypłaconych środków do Funduszu

Środki zostaną zwrócone: 

☐ Jednorazowo w całości ☐ W ratach:

☐ miesięcznych   ☐  kwartalnych

Data rozpoczęcia spłaty pierwszej raty lub data spłaty 
jednorazowej:    

Data zakończenia spłaty rat: 

Zwrot wypłaconych środków do Funduszu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków  
i jednocześnie nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. Liczbę miesięcznych rat zwrotu środków 
wypłaconych na wkład własny określa uczestnik, w zależności od wskazanej daty spłaty pierwszej raty, przy czym 
największa liczba rat wynosi 180 (obejmuje 15 lat), przy założeniu rozpoczęcia zwrotu już w miesiącu następującym 
po miesiącu, w którym zrealizowana została wypłata środków zgromadzonych w PPK na wkład własny. 

- - 

- - 

7. Oświadczenia uczestnika PPK

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji wypłaty w celu pokrycia wkładu własnego dokonywanej 
na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2215 z późn. zm.).  

Oświadczam, że: 

- nie ukończyłem 45 roku życia;

- jestem świadomy, iż zwrot wypłaconych środków nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków
i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków;

- dotychczas nie zawarłem umowy na wypłatę w celu pokrycia wkładu własnego z instytucją finansową prowadzącą
niniejszy rachunek PPK;

- dotychczas nie zawarłem umowy na wypłatę w celu pokrycia wkładu własnego z inną instytucją finansową
(chyba że umowa będzie zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika
PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji);

- jestem świadomy, że w przypadku braku zwrotu wypłaconych środków do Funduszu od uzyskanego dochodu
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może zostać naliczony zryczałtowany podatek dochodowy - w zakresie, w jakim nie dokonano zwrotu wypłaconych 
środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem; 

- jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Data złożenia dyspozycji 

 

 

…………………………………………………………..……………… 

Podpis uczestnika PPK  

  
 

…………………………………………………………….……………… 

Podpis osoby przyjmującej dyspozycję 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..……...… 

Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję 

 

 

 

………………………………………………………………………………….………………………………… 

Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję  
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