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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
O POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO 

 

Imię/Imiona                           Nazwisko:  

Data urodzenia    __-__-____    Pesel                               Obywatelstwo:  ___________________ 

Rodzaj dokumentu tożsamości ______________ Seria i numer dokumentu ____________________________    

Adres zamieszkania (zgodny z rezydencją podatkową): __________________________________________________________ 

Nr tel.                                       E-mail: _______________________________________________________________ 

Adres do korespondencji ____________________________________________________________________________ 

Numer rachunku bankowego _________________________________________________________________________ 

Dane podmiotu zatrudniającego (nazwa, NIP)_____________________________________________________________ 

 

 

 
Niniejszym wnoszę o zawarcie umowy dotyczącej sfinansowania wkładu własnego ze środków zgromadzonych  
w Millennium PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym na warunkach określonych w ustawie  
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w związku z zaciągnięciem kredytu na: 

 

□ Budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego w kwocie __________ i przekazanie środków na mój rachunek 
wskazany w moich danych osobowych; 
 

□ Inne przypadki związane z inwestycją mieszkaniową w kwocie (wypłaty) ______________ i przekazanie środków 
na rachunek zbywcy: 

 
Nazwa zbywcy _______________________________________________________ 
 
Numer rachunku _____________________________________________________ 

 
Prowadzony przez_____________________________________________________ 

 

Przyjmuję do wiadomości, że jeśli kwota wskazana w niniejszym wniosku, okaże się wyższa, niż wartość 
zgromadzonych środków na moim rachunku PPK, wypłacone zostaną środki w wysokości stanowiącej wartość 
środków zgromadzonych na moim rachunku PPK w dniu wypłaty. 

Określenie przedmiotu inwestycji (zaznaczyć X we właściwym polu) 

□ Budowa budynku mieszkalnego 
□ Przebudowa budynku mieszkalnego 
□ Zakup prawa własności budynku mieszkalnego  
□ Zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 
□ Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  
□ Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części 
□ Nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego  
□ Nabycie udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 
□ Nabycie udziału w nieruchomości gruntowej 

 

Adres (lub oznaczenie działki budowlanej, na której realizowana będzie finansowana inwestycja)  
 
________________________________________________________________________________________________   

Zobowiązuję się do zwrotu środków w kwocie nominalnej wypłaty, w  ________ ratach miesięcznych, począwszy od 
_______(data), nie później niż w terminie 5 lat od dnia wypłaty środków, do ______ (data), nie później niż  
w terminie 15 lat od wypłaty środków.      

 

DANE UCZESTNIKA PPK 

WNIOSEK 
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Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń: 

□ Oświadczam, że nie zawarłem, ani nie wnioskuję o zawarcie takiej umowy z inną instytucją finansową 
 prowadzącą PPK związanej z inną moją inwestycją. 
 

 
□ Oświadczam, że zawarłem lub wnioskuję o zawarcie takiej umowy z inną instytucją finansową prowadzącą PPK, 
w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przeze mnie kredytu udzielonego na sfinansowanie 
inwestycji wskazanej w tej części formularza, powyżej. 
 

 

 
 

Data i podpis Uczestnika 

 

UWAGA! WYPEŁNIA PRACODAWCA 
 

 
Niniejszym potwierdzam złożenie w mojej obecności 
podpisu przez Pracownika – Uczestnika PPK 
 
 
 
 

(data, podpis i pieczątka imienna Przełożonego)** 

 
Niniejszym potwierdzam zgodność podanych danych 
Pracownika – Uczestnika PPK 
 
 
 
 

(data, podpis Pracodawcy lub osoby reprezentującej 
Pracodawcę) 

 
**Podpis Przełożonego wymagany w przypadku braku możliwości potwierdzenia podpisu przez Pracodawcę 


