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I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE
§ 1.

Niniejszy Statut określa cele i  zasady funkcjonowania Allianz Polska 
Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

§ 2.
1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą „Allianz Polska Otwarty 

Fundusz Emerytalny”.
2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Allianz Polska 

OFE”.

§ 3.
1. Fundusz został utworzony w 1999 roku na podstawie zezwolenia Urzędu 

Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i prowadzi działalność zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego 
Statutu.

2. Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy „Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska” 
Spółka Akcyjna i zatwierdzony przez Urząd Nadzoru nad Funduszami 
Emerytalnymi.

§ 4.
Fundusz posiada osobowość prawną.

§ 5.
Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych 
i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu emerytury 
po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej, 
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub okresowej emerytury kapitało-
wej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 
kapitałowych.

§ 6.
Fundusz prowadzi działalność na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
i za granicą.

§ 7.
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. OR GA NY FUN DU SZU
§ 8.

1. Organem Funduszu uprawnionym do zarządzania Funduszem oraz do 
jego reprezentacji w stosunkach z osobami trzecimi jest Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem.

2. Towarzystwo wykonuje uprawnienia i obowiązki wynikające z zarządzania 
Funduszem i jego reprezentacji na zasadach określonych w niniejszym 
Statucie oraz przepisach Ustawy.

§ 9.
1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 541.947.000,00 złotych (słownie: 

pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem 
tysięcy).
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2.  Kapitał zakładowy dzieli się na 541.947 (słownie: pięćset czterdzie-
ści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych 
nieuprzywilejowanych.

3.  Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1.000 złotych (słownie: jeden 
tysiąc).

§ 10.
Towarzystwo ma siedzibę w  Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 
02-685 Warszawa.

§ 11.
Akcjonariuszami Towarzystwa są:
1)  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, posiadające 56.660 (słownie: pięćdziesiąt sześć 
tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych 
o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącz-
nej wartości nominalnej 56.660.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów 
sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 

2)  Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające 30.540 (słownie: trzy-
dzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowa-
nych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, 
o łącznej wartości nominalnej 30.540.000 (słownie: trzydzieści milionów 
pięćset czterdzieści tysięcy) złotych,

3)  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, posiadające 454.747 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery 
tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowa-
nych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, 
o łącznej wartości nominalnej 454.747.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt 
cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych.

III. RE PRE ZEN TA CJA FUN DU SZU
§ 12.

Do reprezentowania Funduszu upoważnione są następujące osoby:
1) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie,
2) jeden członek Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.

IV. DE PO ZY TA RIUSZ FUN DU SZU
§ 13.

Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą 
w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

V. OPŁA TY PO NO SZO NE PRZEZ  
CZŁON KÓW FUN DU SZU

§ 14.
1. Fundusz pobiera od członków Funduszu opłaty w wysokości i na zasadach 

określonych w Ustawie oraz Statucie.
2. Opłaty pobierane przez Fundusz przekazywane są do Towarzystwa.
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§ 15.
1. Ze składki wnoszonej przez członka Fundusz dokonuje potrącenia kwoty 

stanowiącej równowartość:
1)  1,75 % kwoty składki do dnia 11 maja 2023 roku,
2)  0,75 % kwoty składki od dnia 12 maja 2023 roku.

2. Potrącenie kwoty składki następuje przed jej przeliczeniem na jednostki 
rozrachunkowe.

§ 16. 
(skreślony)

VI. KOSZ TY OB CIĄ ŻA JĄ CE 
FUN DUSZ

§ 17.
1. Działalność Funduszu finansowana jest bezpośrednio z  aktywów 

Funduszu oraz ze środków Towarzystwa zgodnie z postanowieniami 
Ustawy.

2. Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są:
1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów 

Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz 
osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany 
korzystać na mocy odrębnych przepisów, określone w § 18 i § 18¹ 
niniejszego Statutu,

2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące 
równowartość wynagrodzenia depozytariusza, określone w § 19 i § 19¹ 
niniejszego Statutu,

3) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające 
wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo, określone 
w § 20 niniejszego Statutu,

4) koszty rachunku premiowego Funduszu, określone w § 20¹ niniejszego 
Statutu,

5) koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli z ich 
uiszczania Fundusz nie jest zwolniony na podstawie odrębnych 
przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez 
Fundusz działalnością statutową.

3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio 
z aktywów Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.

§ 18. 
Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących  
w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu

1.  W okresie do dnia 11 maja 2023 roku maksymalne koszty, które są bez-
pośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem 
i zbywaniem krajowych aktywów, stanowiące równowartość wynagro-
dzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest 
korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:
1) 0,30 % liczone od wartości transakcji w przypadku:

a) akcji, praw poboru, praw do akcji, spółek notowanych na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) akcji, praw poboru, praw do akcji, będących przedmiotem oferty 
publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) certyfikatów inwestycyjnych,
d) innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie 

z przepisami prawa, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5,
2) 0,10 % liczone od wartości transakcji w przypadku:

a) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych opiewających 
na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

3) 0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
a) zabezpieczonych całkowicie obligacji i innych dłużnych papierów 

wartościowych emitowanych przez emitentów innych niż Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych 
przez spółki publiczne,

c) obligacji i  innych dłużnych papierów wartościowych będących 
przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, innych 
niż wskazane w pkt 2 i pkt 3 lit. a, b,

4) 0,20 % liczone od wartości transakcji w przypadku transakcji pakie-
towych, których przedmiotem są instrumenty finansowe wskazane 
w pkt 1,

5) 0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku praw poboru od 
instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1 lit. a, b, d.

2.  W okresie do dnia 11 maja 2023 roku maksymalne koszty, które są bez-
pośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem 

i zbywaniem zagranicznych aktywów, stanowiące równowartość wyna-
grodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany 
jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:
1) 0,35 % liczone od wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, 

praw do akcji spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach 
innych niż Rzeczpospolita Polska oraz akcji, prawach poboru, prawach 
do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium 
państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD,

2) 0,15 % liczone od wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów 
i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy, 
banki centralne, innych emitentów, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD,

3) 0,30 % na rzecz krajowej instytucji i 2% na rzecz zagranicznej instytucji 
wspólnego inwestowania, liczone od wartości transakcji, w przy-
padku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspól-
nego inwestowania mające siedzibę w państwach będących człon-
kami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD.

3. Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami 
ust. 1 i 2 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub 
zbywania aktywów Funduszu.

§ 18¹. 
Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących 
w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu 

w okresie od dnia 12 maja 2023 roku
1.  W okresie od dnia 12 maja 2023 roku maksymalne koszty, które są bez-

pośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem 
i zbywaniem krajowych aktywów, stanowiące równowartość wynagro-
dzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest 
korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:
1)  0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku:

a)  akcji, praw poboru, praw do akcji, spółek notowanych na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)  akcji, praw poboru, praw do akcji, będących przedmiotem oferty 
publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c)  certyfikatów inwestycyjnych,
d)  innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie 

z przepisami prawa, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5,
2)  0,10 % liczone od wartości transakcji w przypadku:

a)  obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)  obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych opiewających 
na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

3)  0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
a)  zabezpieczonych całkowicie obligacji i innych dłużnych papierów 

wartościowych emitowanych przez emitentów innych niż Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)  obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych 
przez spółki publiczne,

c)  obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych będących 
przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, innych 
niż wskazane w pkt 2 i pkt 3 lit. a, b, 

4)  0,20 % liczone od wartości transakcji w przypadku transakcji pakie-
towych, których przedmiotem są instrumenty finansowe wskazane 
w pkt 1,

5)  0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku praw poboru od 
instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1 lit. a, b, d.

2.  W okresie od dnia 12 maja 2023 roku maksymalne koszty, które są bez-
pośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem 
i zbywaniem zagranicznych aktywów, stanowiące równowartość wyna-
grodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany 
jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą:
1)  0,24 % liczone od wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, 

praw do akcji spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach 
innych niż Rzeczpospolita Polska oraz akcji, prawach poboru, prawach 
do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium 
państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD,

2)  0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów 
i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy, 
banki centralne, innych emitentów, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, państw będących członkami Unii Europejskiej lub stro-
nami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami 
OECD, 

3)  0,25 % na rzecz krajowej instytucji i 1 % na rzecz zagranicznej instytucji 
wspólnego inwestowania, liczone od wartości transakcji, w przy-
padku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego 
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inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami 
Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, lub członkami OECD. 

3.  Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami 
ust. 1 i 2 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub 
zbywania aktywów Funduszu. 

§ 19.
W okresie do dnia 11 maja 2023 roku na maksymalne opłaty na rzecz 
depozytariusza pokrywane przez Fundusz, składają się:
1) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją 

i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, 
stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozli-
czeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać 
na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia 
depozytariusza, pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie 
obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej;

2) zwrot kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania 
aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych 
na rzecz osób trzecich oraz kosztów z tytułu wykonywania czynności 
związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez podmioty 
zewnętrzne, na mocy odrębnych przepisów lub umów, w wysokości:
a) instytucje krajowe:

– maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościo-
wych Funduszu – 0,015 % wartości przechowywanych przez dany 
podmiot zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku,

– maksymalna opłata za prowadzenie rachunku – 100 złotych 
miesięcznie,

– maksymalna opłata za rozliczenie transakcji papierów wartoś-
ciowych – 15 złotych,

b) instytucje zagraniczne:
–  maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych 

Funduszu – 0,6 % wartości przechowywanych przez dany podmiot 
zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku,

–  opłata za rozliczenie transakcji w tym również rozliczenie wypłat 
dywidend, odsetek, splitów, asymilacje, prawa poboru, konwersje 
oraz inne corporate actions – 65 euro;

3) wynagrodzenie Depozytariusza w wysokości:
a) maksymalna opłata prowizyjna za przechowywanie aktywów kra-

jowych i zagranicznych w wysokości:

Podstawa obliczania opłaty 
(wartość aktywów netto Funduszu)

Stawka 

ponad do

4 000 000 000,00
0,009% wartości aktywów netto 

Funduszu w skali roku

4 000 000 000,00 8 000 000 000,00
360 000,00 zł oraz 0,007% od nadwyżki 

ponad 4 000 000 000,00 zł wartości 
aktywów netto Funduszu w skali roku

8 000 000 000,00
640 000,00 zł oraz 0,006% od nadwyżki 

ponad 8 000 000 000,00 zł wartości 
aktywów netto Funduszu w skali roku

b) opłata za krajowe przelewy pieniężne wychodzące w systemie ELIXIR 
składane drogą elektroniczną – 1,10 złotego za każdy przelew,

c) opłata za krajowe przelewy pieniężne wychodzące w systemie 
SORBNET składane drogą elektroniczną – 7,50 złotych za każdy 
przelew,

d) opłata za krajowe przelewy przychodzące z usługą automatycznej 
identyfikacji wpłacającego – 15 groszy,

e) opłata za każde obciążenie rachunku gotówkowego – 1 złoty,
f) prowadzenie rachunku pieniężnego – ryczałt w wysokości 100 złotych 

miesięcznie za wszystkie rachunki,
g) opłata z tytułu wyceny portfela – 2 500 złotych miesięcznie,
h) opłata od każdej rozliczonej transakcji zawartej na rynku regulowa-

nym – 10 złotych,
i) opłata za rozliczenie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, 

w tym transakcji, których przedmiotem są papiery komercyjne (CP) – 
10 złotych,

j) opłata za rozliczanie transakcji zagranicznych, w tym również rozli-
czenie wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacji, prawa poboru, 
konwersje oraz inne corporate actions – 55 złotych oraz opłaty 
wskazane w pkt 2) lit. b) tiret drugie,

k) opłata za rozliczanie transakcji dotyczących papierów wartościowych 
w formie fizycznej – 300 złotych za transakcję,

l) wyciągi z rachunków (drukowane, przesyłane za pośrednictwem 
poczty) – 1,55 złotego za każdy wyciąg,

m) opłata za przelewy zagraniczne przychodzące – 40 złotych,
n) opłata za przelewy zagraniczne wychodzące – 90 złotych.

§ 19¹. 
W okresie od dnia 12 maja 2023 roku na maksymalne opłaty na rzecz 
depozytariusza pokrywane przez Fundusz, składają się: 
1)  koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją 

i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, 
stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozli-
czeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać 
na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia 
depozytariusza, pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie 
obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej; 

2)  wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu: 
a)  prowizji za przechowywanie aktywów Funduszu w maksymalnej wyso-

kości 0,0045% w skali miesiąca, naliczaną od wartości aktywów netto 
Funduszu według stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca, 

b)  opłaty za rozliczanie transakcji papierów wartościowych w maksymal-
nej wysokości 10 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami 
wartościowymi, 

c)  opłaty za rozliczenie transakcji papierów wartościowych w maksymal-
nej wysokości 60 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami 
wartościowymi przechowywanymi za granicą.

§ 20. 
Wy na gro dze nie To wa rzy stwa

1. Maksymalne wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo wynosi:

Wysokość aktywów netto  
(w mln zł)

Miesięczna opłata za zarządzanie 
Funduszem od aktywów netto wynosi:

ponad Do

8 000
0,045% wartości aktywów netto, w skali 

miesiąca

8 000 20 000
3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 

8 000 mln zł wartości aktywów netto, 
w skali miesiąca

20 000 35 000
8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 

20 000 mln zł wartości aktywów netto, 
w skali miesiąca

35 000 45 000
13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki 

ponad 35 000 mln zł wartości aktywów 
netto, w skali miesiąca

45 000 15,5 mln zł

 Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto 
Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

2. Przy ustalaniu wartości aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 1, 
nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 
pkt. 11-14 Ustawy.

§ 201. 
Kosz ty fi nan so wa nia ra chun ku pre mio we go

Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwo-
cie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca. 
Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto 
Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i jest prze-
znaczona na finansowanie rachunku premiowego.

§ 202. 
(skreślony)

VII. WY PŁA TY ŚROD KÓW 
FUN DU SZU

§ 21. 
Wy pła ta środ ków po śmier ci człon ka

Wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu 
dokonywane są na żądanie osoby uprawnionej na zasadach określonych 
w Ustawie w postaci wypłaty jednorazowej lub wypłat ratalnych, zgodnie 
z postanowieniami § 22 Statutu.

§ 22.
1. Po śmierci członka Funduszu osoba uprawniona do wypłaty środków 

zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu może w formie pisem-
nej dyspozycji żądać wypłaty środków w ratach.

2. Wypłata środków następuje zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej, 
jednakże w ratach płatnych nie dłużej aniżeli przez dwa lata.

3. Fundusz dokonuje wypłaty nie więcej niż w 8 ratach kwartalnych, z któ-
rych każda umarzana jest w ostatnim dniu wyceny w danym kwartale, 
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z zastrzeżeniem że umorzenie środków do pierwszej raty może odbyć 
się w innym terminie, zgodnym z przepisami Ustawy. Wypłata dla osoby 
uprawnionej następuje nie później niż w trzecim dniu roboczym nastę-
pującym po dniu umorzenia.

4. Wielkość każdej raty ustalana jest jako iloraz ilości jednostek rozrachunko-
wych zapisanych na rachunku zmarłego członka przypadających osobie 
uprawnionej oraz ilości pozostałych rat, na dzień wyceny poprzedzający 
dzień umorzenia.

5. Wartość każdej raty obliczana jest jako iloczyn jednostek rozrachun-
kowych do wypłacenia w ramach danej raty ustalonej zgodnie z ust. 4 
oraz wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wyceny poprzedzającego 
dzień umorzenia.

6. Kwota raty wypłacana jest zgodnie z żądaniem osoby uprawnionej 
w następujący sposób:
1) na wskazany rachunek bankowy albo
2) przekazem pocztowym na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej.
7. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych 

na rachunku przez zmarłego członka Funduszu osoba uprawniona 
może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności na wypłatę 
jednorazową.

VIII. OBO WIĄZ KI IN FOR MA CYJ NE 
FUN DU SZU

§ 23.
1. Fundusz ogłasza raz w roku prospekt informacyjny zgodnie z wymogami 

określonymi w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

2. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera w szczególności:
1) Statut Funduszu,
2) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu,
3) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu,
4) deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego Funduszu, 

wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą 
osiągane przez Fundusz stopy zwrotu.

3. Prospekt informacyjny oraz wszelkie informacje dotyczące Funduszu 
będą ogłaszane w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.

4. Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w terminie 3 tygodni od zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 24.
1. Zmiana Statutu Funduszu następuje w  drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia Towarzystwa za zezwoleniem organu nadzoru.
2. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu 

jednak nie wcześniej aniżeli z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania 
ogłoszenia, chyba że organ nadzoru zezwoli na skrócenie tego terminu.

§ 25.
1. O każdej zmianie Statutu Fundusz powiadamia poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”, nie później niż w ter-
minie 2 miesięcy od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia na zmianę 
Statutu.

2. O fakcie i terminie dokonania ogłoszenia Towarzystwo informuje organ 
nadzoru.

§ 25¹.
1. Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach 

czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znaj-
dujących się na jego rachunku, terminach dokonanych w tym okresie wpłat 
składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat 
transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności 
lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu 
inwestycyjnym Funduszu wraz ze wskaźnikami, do których są porów-
nywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. Powyższa informacja 
zawiera również stopy zwrotu Funduszu osiągane w przeszłości, wysokość 
opłaty wskazanej w § 15 oraz kosztów, o których mowa w § 18, § 18¹, 
§ 19, § 19¹, § 20 oraz § 20¹, jak i opis ryzyka inwestycyjnego związanego 
z członkostwem w Funduszu.

2. Fundusz obowiązany jest, na żądanie członka Funduszu, udzielić mu 
informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na 
jego rachunku.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, przesyłana jest w formie elektro-
nicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne 
konto internetowe zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Allianz 
Polska OFE, a na wniosek członka Funduszu informacja przesyłana jest:
1)  w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany 

przez niego adres do korespondencji, a w przypadku jego braku na 
podany przez niego adres miejsca zamieszkania, 

2)  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany 
przez członka Funduszu - przy czym ta możliwość jest dostępna od 
dnia 12 maja 2023 roku.

3¹. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 członek Funduszu może złożyć 
Funduszowi:
1)  na piśmie,
2)  telefonicznie za pośrednictwem infolinii Funduszu po autoryzacji,
3)  lub pocztą elektroniczną po uprzedniej autoryzacji - przy czym ta 

możliwość jest dostępna od dnia 12 maja 2023 roku.
3².  Fundusz przesyła członkowi Funduszu informację, w trybie i formie 

określonej w ust. 3:
1)  o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na jego 

rachunku w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego 
o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania 
środków,

2)  o otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej 
odmowę przyjęcia zgłoszenia.

3³.  Fundusz przesyła byłemu członkowi Funduszu na rzecz którego zre-
alizował wypłatę transferową informację, w trybie i formie określonej 
w ust. 3, która zawiera numer rachunku członka, podstawowe dane 
osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu, 
wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek 
rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym 
dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej, daty 
i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, 
kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunko-
wych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy, 
pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka 
otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

3⁴. Fundusz jest uprawniony do przesyłania członkowi i byłemu członkowi 
Funduszu w trybie i formie określonej w ust. 3 innych niż wskazane wyżej 
informacji, co do których przepisy prawa dotyczące Funduszu dozwalają 
na ich przesyłanie w trybie i formie określonej w statucie Funduszu.

4. Serwis internetowy Funduszu dostępny jest dla członków oraz byłych człon-
ków Funduszu pod adresem internetowym: https://www.ofeallianz.pl/.

5.  Dostęp do indywidualnego konta internetowego, o którym mowa w ust. 3, 
jest uzależniony od uprzedniej aktywacji serwisu internetowego oraz 
zalogowania się do niego przez osobę wskazaną w ust. 4.

6.  Członek Funduszu może wskazać tylko jeden tryb i formę otrzymywania 
informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, przesyłanych w trybie 
i w formie określonej w ust. 3.

§ 25².
Fundusz może komunikować się z członkiem Funduszu, w tym również 
poprzez uprawnionego przedstawiciela:
1) za pomocą wskazanego przez członka Funduszu adresu poczty 

elektronicznej,
2) za pomocą telefonu, bądź za pomocą innego urządzenia służącego do 

komunikowania się na odległość,
3) w drodze przesyłki listowej,
4) poprzez ogłoszenia na stronie internetowej www.allianz.pl,
5) osobiście.

IX. PO STA NO WIE NIA KOŃ CO WE
§ 26.

Likwidacja Funduszu następuje w przypadkach przewidzianych prawem.


