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Prosimy o kierowanie wszelkich pytań bezpośrednio do doradców lub na adres mailowy: millenniumtfi@millenniumtfi.pl. 

PPK Millennium TFI niezmiennie 

z jednymi z najniższych opłat 

za zarządzanie 

Najnowsze zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami 

PPK (na dzień 14.04.2020 r.) opublikowane przez portal mojeppk.pl 

wskazuje, że Millennium TFI ciągle plasuje się w ścisłej czołówce, ze 

średnią 0,30%. Jest to istotne dla finalnie osiąganych przez 

uczestników wyników.  

– Od początku założyliśmy, że nasze opłaty za zarządzanie funduszami 

PPK będą atrakcyjne dla uczestników – podkreśla Krzysztof 

Kamiński, członek zarządu Millennium TFI S.A. – Opinie naszych 

klientów potwierdzają, że jest to ważne kryterium przy wyborze oferty. 

Nowe terminy podpisania umów PPK dla firm 

zatrudniających 50-249 pracowników 

31 marca br. weszła w życie ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

Określa ona nowe, aktualnie obowiązujące terminy dla 

pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co 

najmniej 50 osób. 

27 października 2020 r. 
 czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK 

10 listopada 2020 r. 

czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 

Millennium TFI dopilnuje, by przedsiębiorcy, którzy wcześniej 

podpiszą umowę o zarządzanie, wypełnili obowiązek zawarcia 

umów o prowadzenie najpóźniej 10 listopada 2020 r.  

Opłacanie składek w firmach, w których 

funkcjonuje już PPK 

Zgodnie ze stanowiskiem PFR:  

Nowe przepisy nie zmieniły jednak obowiązków podmiotów 

zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty 

te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, 

pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.  

Sytuacje, w których wpłaty do PPK nie są finansowane, zostały 

przewidziane w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. (…) wpłaty do PPK nie są 

finansowane również wtedy, gdy przestój ekonomiczny albo obniżony 

wymiar czasu pracy został wprowadzony zgodnie z przepisami ustawy 

z 31 marca 2020 r. (…). 

Niezależnie od powyższego, uczestnik PPK może w deklaracji składanej 

podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie 

wpłat w okresie przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru 

czasu pracy. Po otrzymaniu takiej deklaracji pracodawca powinien 

naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika 

PPK. 

Umowy z cyfrowym podpisem 

w Banku Millennium 

Bank Millennium wdrożył cyfrowy obieg dokumentów, który oparty 

jest o podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu 

(podpis elektroniczny równoznaczny z odręcznym) i dotyczy umów 

kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, 

faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. 

– Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, przez ostatnie 

tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego 

rozwiązania – mówi Anna Gregorczyk, dyrektor departamentu 

marketingu bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium. 

Umowa o zarządzanie PPK również może być zawarta zdalnie. 

Wystarczy wybrać na stronie millenniumtfi.pl/ppk opcję Zawarcie 

Umowy PPK online. 

– Ze względu na powszechność PKK, umożliwienie zdalnego zawarcia 

umowy było jednym z priorytetów wdrożenia programu – zaznacza 

Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI. – Wszystkie 

nasze umowy zostały zawarte w ten sposób. 

Dzięki selfie Konto 360 założysz bez 

wychodzenia z domu* 

Bank Millennium zapewnia zdalny proces zakładania rachunków 

osobistych za pomocą selfie.  

 – Udostępniliśmy rozwiązanie, które umożliwia założenie konta w pełni 

zdalnie, a tym samym zarządzanie finansami bez opuszczania domu. 

Proces jest bardzo prosty i bezpieczny. Wystarczy wejść 

za pośrednictwem telefonu na stronę banku, nie trzeba mieć 

zainstalowanej aplikacji mobilnej. Podczas wypełniania wniosku należy 

zrobić kilka zdjęć dowodu osobistego i twarzy, nie jest konieczna 

wideorozmowa z pracownikiem – mówi Antonio Pinto, członek 

zarządu Banku Millennium. 

Kompletny wniosek oraz umowę klient akceptuje przy użyciu 6-

cyfrowego kodu otrzymanego w formie SMS. Bank weryfikuje 

poprawność danych klienta i w ciągu kilkunastu minut od złożenia 

wniosku przesyła pod wskazany numer telefonu informację 

o aktywacji rachunku wraz z Millekodem potrzebnym 

do uruchomienia bankowości elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

  



Informator Millennium TFI S.A.  |  Numer 01/2020 

www.millenniumtfi.pl                    infolinia: 22 598 39 79 

 

 

 

 

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań bezpośrednio do doradców lub na adres mailowy: millenniumtfi@millenniumtfi.pl.  

 

 

*Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty Konta 360° oraz aplikacji mobilnej zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp 

procentowanych oraz Płatności Mobilnych BLIK, a także w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz 
Regulaminie otwierania rachunków w Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem Foto weryfikacji, dostępnych w placówkach Banku Millennium S.A. oraz na 
www.bankmillennium.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje: 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, 

o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy 

złotych polskich)(dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez 

Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Millennium PPK Specjalistyczny 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Millennium PPK”) z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty (dalej: „Subfundusze”), o których mowa w art. 39 Ustawy z dnia października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) (dalej: „Ustawa PPK”), stanowi pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu Ustawy PPK. Millennium PPK 

został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1626. Wszelkie informacje udostępniane przez Towarzystwo w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie 

informacyjny, i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych ponieważ mają wystandaryzowany charakter i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji i potrzeb 

potencjalnych Uczestników.  

Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym dokumencie  nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 

środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 

interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udostępnienie niniejszego dokumentu, Towarzystwo nie  wskazuje także, iż 

jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu oraz nie może 

być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dn ia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub 

objęcia.  

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie ich odbiorca. 

Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powinny być informacje znajdujące się w prospektach informacyjnych, 

statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, które zawierają jednocześnie szczegółowe informacje 

o ryzykach związanych z inwestycją w Subfundusze, a które Towarzystwo udostępnia w języku polskim na swojej stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Zyski z inwestycji osiągane 

przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.  

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować 

część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. 

Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2006 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowe j 

restrukturyzacji (tj. Dz. U. 2019 poz. 795 ze zm.). Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty , w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do 

zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Niniejsze materiały są chronione prawem autorskim na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i przysługują wyłącznie Towarzystwu. 

 

 


