STATUT
AXA
OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności ,,AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego”,
zwanego dalej “Funduszem”.
§2
1. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej “ustawą”.
2. Fundusz prowadzi działalność na podstawie ustawy i postanowień niniejszego statutu.
§3
1. Nazwa Funduszu brzmi: ,,AXA Otwarty Fundusz Emerytalny”. Fundusz może używać na
oznaczenie swojej działalności skrótu ,,AXA OFE”.
2. Fundusz może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
§4
Siedzibą Funduszu jest Warszawa.
II. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
§5
1. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie i lokowanie środków pieniężnych,
z przeznaczeniem na wypłaty dla członków Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku
emerytalnego.
2. Fundusz prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą,
w zakresie dopuszczonym przez prawo.
3. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
§6
1. Członkiem Funduszu może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki określone w przepisach
prawa.
2. Zasady uzyskania i ustania członkostwa w Funduszu oraz prawa i obowiązki członków Funduszu
określone są w ustawie i innych przepisach prawa.

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. (22) 555 00 50, fax (22) 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 110776, NIP 521-29-38-570
Kapitał zakładowy: 105 000 000 zł - wpłacony w całości

III. WŁADZE FUNDUSZU
§7
1. Wyłącznym organem Funduszu jest ,,AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka
Akcyjna”, zwane dalej ”Towarzystwem”.
2. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie w maksymalnej wysokości i na
zasadach określonych w niniejszym statucie.
4. Firma Towarzystwa brzmi: ,,AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna”.
5. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
6. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
§8
1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 105.000.000,- (sto pięć milionów) złotych polskich
i dzieli się na 100.000,- (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000
(jeden tysiąc) złotych polskich każda oraz 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych
serii B o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych polskich każda.
2.W skład akcjonariuszy Towarzystwa wchodzą:
1) ,,Winterthur Life Insurance Company”, z siedzibą w Winterthur w Szwajcarii, posiadający
70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc)
złotych polskich każda oraz o całkowitej wartości nominalnej 70.000.000 (siedemdziesiąt
milionów) złotych polskich oraz 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji serii B o wartości
nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych polskich każda oraz o całkowitej wartości nominalnej
3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych polskich,
2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju”, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii,
posiadający 30.000,- (trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1.000 (jeden
tysiąc) złotych polskich każda oraz o całkowitej wartości nominalnej 30.000.000,- (trzydzieści
milionów) złotych polskich oraz obejmuje 1.500 (jeden tysiąc pięćset) akcji serii B o wartości
nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych polskich każda oraz o całkowitej wartości nominalnej
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych polskich.
§9
Zgodnie ze statutem Towarzystwa, do reprezentowania Towarzystwa działającego jako organ
Funduszu upoważnieni są:
Dwaj członkowie Zarządu – łącznie,
Jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
IV. PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU
1.
2.
3.
4.

§ 10
Aktywa Funduszu są przechowywane przez Depozytariusza na podstawie odrębnej umowy.
Firma Depozytariusza brzmi: ,,Bank Rozwoju Eksportu S.A.”
Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa.
Adres Depozytariusza jest następujący: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.
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V. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
§ 11
1. Koszty działalności Funduszu pokrywane są bezpośrednio z jego aktywów oraz ze środków
Towarzystwa według zasad określonych w niniejszym statucie.
2. Z aktywów Funduszu pokrywane są następujące koszty:
1) związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące
równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest
obowiązany korzystać na mocy przepisów prawa,
2) związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia
Depozytariusza,
3) zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające wysokości wynagrodzenia
pobieranego przez Towarzystwo,
4) związane z realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu,
stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których
pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące
wynagrodzenie depozytariusza, przy czym
w przypadku zagranicznych instytucji
rozliczeniowych, koszty o których mowa powyżej są pokrywane do wysokości nie
przekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych.
5) koszty wynikające z pokrywania różnicy pomiędzy wysokością zobowiązań z tytułu składek a
wynikającą z ceny zamiany wartością obligacji przekazanych Funduszowi przez Skarb
Państwa zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy
emerytalnych (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2003 r.)
3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu,
pokrywa Towarzystwo.
1.

§ 12
Opłaty ponoszone przez Fundusz na rzecz osób trzecich zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 1 w związku
z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem tych
osób wynoszą maksymalnie:

1) dla akcji spółek:
a) notowanych na regulowanych rynkach
giełdowych oraz na regulowanych
rynkach pozagiełdowych

0,32% wartości transakcji,

b) w transakcjach pakietowych

0,2% wartości transakcji,
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c) w transakcjach w trybie nabycia
znacznych pakietów akcji (dla strony
nabywającej)

0,12% wartości transakcji,

d) nie notowanych na regulowanych
rynkach giełdowych i regulowanych
rynkach pozagiełdowych

0,3% wartości transakcji;

2) dla obligacji:

a) emitowanych przez Skarb Państwa
notowanych na regulowanych rynkach
giełdowych

0,1% wartości transakcji

b) emitowanych przez Skarb Państwa
notowanych na regulowanych rynkach
pozagiełdowych

0,12% wartości transakcji

c) emitowanych przez innych emitentów
niż Skarb Państwa notowanych na
regulowanych rynkach giełdowych

0,2% wartości transakcji

w transakcjach pakietowych

0,1% wartości transakcji

d) emitowanych przez innych emitentów
niż Skarb Państwa notowanych na
regulowanych rynkach
pozagiełdowych

0,15% wartości transakcji

e) nie notowanych na regulowanych
rynkach giełdowych i pozagiełdowych

0,1% wartości transakcji

f) w obrocie poza rynkiem regulowanym

0,1% wartości transakcji

3) dla innych papierów wartościowych niż wymienione w pkt. 1 i 2:
a) będących przedmiotem obrotu na
regulowanych rynkach giełdowych

0,25% wartości transakcji

b) będących przedmiotem obrotu na
regulowanych rynkach
pozagiełdowych

0,3% wartości transakcji

c) w transakcjach pakietowych na
regulowanych rynkach giełdowych

0,1% wartości transakcji
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4) dla obligacji emitowanych przez Skarb
Państwa nabywanych na przetargach
organizowanych przez Narodowy Bank
Polski

0,01% wartości transakcji.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub
zbywania aktywów Funduszu za pośrednictwem osób trzecich.
3. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu nie
określone w ust. 1 obciążają Towarzystwo.
§ 13
1. Wynagrodzenie Depozytariusza ustalone zgodnie z umową o przechowywanie aktywów
Funduszu obejmuje:
1) opłatę od każdej rozliczonej transakcji takimi samymi papierami wartościowymi
w maksymalnej wysokości 10 (dziesięć) złotych,
2) opłatę za przechowywanie aktywów Funduszu stanowiącą maksymalnie równowartość:
a) 0,03% w skali roku średniomiesięcznej wartości rynkowej aktywów netto Funduszu do
wartości tych aktywów nie przekraczającej 1.500.000.000,- (jeden miliard pięćset milionów)
złotych oraz
b) 0,025% w skali roku średniomiesięcznej wartości rynkowej aktywów netto Funduszu od
wartości tych aktywów przekraczającej 1.500.000.000,- (jeden miliard pięćset milionów) złotych,
nie niższą jednak niż maksymalnie 5.000 (pięć tysięcy) złotych,
3) opłatę za przechowywanie papierów wartościowych w formie fizycznej w maksymalnej
wysokości 0,025 % kwartalnie wartości przechowywanych papierów wartościowych,
4) opłatę za każdy transport papierów wartościowych w formie fizycznej w maksymalnej
wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych,
5) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji
nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz krajowych instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa fundusz jest obowiązany
korzystać na mocy odrębnych przepisów, według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji
i opłat danej instytucji rozliczeniowej,
5a) koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji
nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa fundusz jest
obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów,
5b) Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 5a), stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, są pokrywane z aktywów funduszu do
wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych,
o których mowa w ust. 1 pkt. 5)
6) opłatę za obsługę rachunków pieniężnych w Funduszu w maksymalnej wysokości 1,50zł
(jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za każdy przelew jednak nie więcej aniżeli 10.000 (dziesięć
tysięcy) złotych rocznie,
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7) opłatę za każde zlecenie płatnicze dotyczące transakcji w bonach skarbowych dokonywanych
za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego w maksymalnej wysokości 3,- /trzy/ złote,
8) opłat związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez inne podmioty niż
Depozytariusz na podstawie umów zawieranych za zgodą Depozytariusza, z tym że
maksymalna wysokość tych opłat nie może przekroczyć równowartości 0,03% w skali roku
średniomiesięcznej wartości rynkowej aktywów Funduszu przechowywanych przez inne
podmioty.
2. Wynagrodzenie należne Depozytariuszowi płatne jest z dołu za każdy miesiąc, a w przypadku
opłat, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, za każdy kwartał, w terminie 14 dni od otrzymania przez
Fundusz faktury wraz z raportem zawierającym szczegółowe obliczenie wysokości
wynagrodzenia.
§ 14
1. Z zastrzeżeniem, ust. 4 wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie
Funduszem wynosi w skali miesiąca:
Wysokość aktywów
netto (w mln zł)
ponad
do
8 000
8 000
20 000
20 000

35 000

35 000

65 000

65 000

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto
wynosi
0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca
3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości
netto, w skali miesiąca
8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości
netto, w skali miesiąca
13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości
netto, w skali miesiąca
20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 000 mln zł wartości
netto, w skali miesiąca

aktywów
aktywów
aktywów
aktywów

2. Kwota wynagrodzenia jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości zarządzanych aktywów
netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
3. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu dla celów określenia
wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo nie uwzględnia się:
1) lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
2) lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania,
mające siedzibę za granicą.
4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie
Funduszem zgodnie z ust. 1 nie może przekraczać w skali miesiąca 50.000.000,- (pięćdziesiąt
milionów) złotych.
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§ 14a
1. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali
miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto funduszu. Kwota ta jest obliczana na
każdy dzień ustalania wartości netto funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego
miesiąca.
2. Fundusz otwiera rachunek premiowy, na którym przechowywane są środki, o których mowa
w ust. 1 powyżej. Powszechne towarzystwo nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego
miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty na rachunek premiowy.
3. Sposób i tryb dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym przez
Towarzystwo regulują odpowiednie przepisy prawa.
§ 14b
Maksymalna wysokość kosztów określonych w § 11 ust. 2 pkt 5 każdorazowo stanowi mniej niż
50% ceny zamiany obligacji.
VI. WYPŁATY Z FUNDUSZU
§ 15
Wypłaty z Funduszu dokonywane są na zasadach określonych w przepisach prawa,
z zastrzeżeniem postanowień § 16.
§16
1. Jeżeli w związku ze śmiercią członka Funduszu osoba uprawniona do bezpośredniej wypłaty
środków zgromadzonych w Funduszu zażąda w formie pisemnej wypłaty w ratach, wypłata
dokonana zostanie na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
2. Fundusz dokonuje wypłaty ratalnej zgodnie z pisemnym żądaniem osoby uprawnionej w:
1) dwóch ratach rocznych,
2) czterech ratach półrocznych,
3) ośmiu ratach kwartalnych.
3.

Fundusz dokonuje wypłaty kolejnych rat:
1) w ostatnim dniu roboczym każdego roku – jeżeli osoba uprawniona zażąda wypłaty
w dwóch ratach rocznych,
2) w ostatnim dniu roboczym każdego półrocza – jeżeli osoba uprawniona zażąda wypłaty
w czterech ratach półrocznych,
3) w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału – jeżeli osoba uprawniona zażąda wypłaty
w ośmiu ratach kwartalnych.
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4.

Fundusz oblicza wysokość każdej z rat przypadających do wypłaty poprzez:
1) podzielenie liczby jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunku zmarłego
członka, odpowiadającej udziałowi osoby uprawnionej oznaczonemu przez zmarłego lub
wynikającemu z ustawy, przez liczbę rat określonych w pisemnym żądaniu osoby
uprawnionej oraz
2) pomnożenie liczby jednostek rozrachunkowych odpowiadających każdej z rat przez
wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty każdej z rat.

5. Fundusz dokonuje wypłaty w ratach przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy osoby
uprawnionej, zgodnie z pisemnym żądaniem osoby uprawnionej.
6. Na pisemne żądanie osoby otrzymującej wypłaty w ratach Fundusz dokonuje zmiany formy
wypłaty nie wypłaconej dotychczas kwoty z ratalnej na jednorazową.
VII. KOSZTY PONOSZONE Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W FUNDUSZU
§ 17
1. W przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004r., Fundusz potrąca ze
składki wpłacanej każdorazowo przez członka kwotę stanowiącą:
1) 7% kwoty z wpłaconych składek w latach 2004-2010,
2) 6,125% kwoty z wpłaconych składek w roku 2011,
3) 5,25% kwoty z wpłaconych składek w roku 2012,
4) 4,375% kwoty z wpłaconych składek w roku 2013.
5) 3,5% kwoty wpłaconych składek od dnia 1 stycznia 2014
2. W przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004r., Fundusz potrąca
ze składki wpłacanej każdorazowo przez członka kwotę stanowiącą:
1) 9% kwoty składki - gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat,
2) 5,25% kwoty składki - gdy staż członkowski w Funduszu przekracza 3 lata, lecz nie
przekracza 10 lat,
3) 5% kwoty składki - gdy staż członkowski w Funduszu przekracza 10 lat, lecz nie przekracza
20 lat.
W przypadku, gdy powyższe opłaty, o których mowa w ust. 2 są wyższe od opłat określonych
w ust. 1, stosuje się opłaty określone w ust. 1.
3. Staż członkowski określony w ust. 2 ustala się od dnia wpłaty pierwszej składki do Funduszu.
Przy ustalaniu stażu członkowskiego uwzględnia się okres nieprzerwanego członkostwa w
Funduszu z wyłączeniem okresów nieopłacania składki przez okres dłuższy niż kolejnych 12
miesięcy.
4. Potrącenie ze składki określonej w ust. 1 i 2 następuje przed przeliczeniem jej na jednostki
rozrachunkowe.
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§ 18
1. W przypadku przystąpienia członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, na
podstawie umowy zawartej z tym funduszem przed dniem 1 kwietnia 2004 r., Fundusz dokonuje
potrącenia, w momencie dokonywania wypłaty transferowej, ze środków zgromadzonych na
rachunku członka kwoty określonej w ust. 2, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na
rachunek członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego
funduszu emerytalnego upłynie okres krótszy niż 24 miesiące.
2.

Kwota potrącana zgodnie z ust. 1 wynosi:

1) 26 (dwadzieścia sześć) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka w
Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego
upłynęło więcej niż 21 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące,
2) 52 (pięćdziesiąt dwa) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka w
Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego
upłynęło więcej niż 18 miesięcy, ale nie więcej niż 21 miesięcy,
3) 79 (siedemdziesiąt dziewięć) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek w
Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego
upłynęło więcej niż 15 miesięcy, ale nie więcej niż 18 miesięcy,
4) 105 (sto pięć) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka w Funduszu
do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego upłynęło
więcej niż 12 miesięcy, ale nie więcej niż 15 miesięcy,
5) 132 (sto trzydzieści dwa) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka w
Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego
upłynęło więcej niż 9 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy,
6) 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek
członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu
emerytalnego upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ale nie więcej niż 9 miesięcy,
7) 184 (sto osiemdziesiąt cztery) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek
członka w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu
emerytalnego upłynęło więcej niż 3 miesiące, ale nie więcej niż 6 miesięcy,
8) 211 (dwieście jedenaście) złotych, jeżeli od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek członka
w Funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego
upłynęło nie więcej niż 3 miesiące,
3.

Wysokość kwoty potrącanej przez Fundusz jest obliczana w piątym dniu roboczym przed dniem
wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego.
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4.

Jeżeli kwota wypłaty transferowej przekazywanej na rachunek członka w innym otwartym
funduszu emerytalnym, w związku z jego przystąpieniem do tego funduszu, jest niższa od kwot
określonych w ust. 2, kwota potrącenia jest równa kwocie wypłaty transferowej do tego
funduszu.

§ 18a
1. W przypadku przystąpienia członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, na
podstawie umowy zawarej z tym funduszem od dnia 1 kwietnia 2004, Fundusz dokonuje wypłaty
transferowej pod warunkiem uiszczenia przez członka Funduszu z własnych środków opłaty na
rzecz AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w następującej wysokości:
1) 160 zł, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu
zgodnie z art. 81 ust.1 albo ust. 6 ustawy, do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku
członka w funduszu do innego funduszu upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy,
2) 80 zł, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu
zgodnie z art. 81 ust.1 albo ust. 6 ustawy, do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku
członka w funduszu do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24
miesiące.
2. Fundusz informuje członka przystępującego do innego funduszu o wysokości pobieranej opłaty
oraz wskazuje rachunek pieniężny na który ma być przekazana.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
Fundusz zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim:
“Rzeczpospolita”.
§ 20
O wszelkich zmianach niniejszego statutu Fundusz informuje poprzez ogłoszenie:
1) w dzienniku ogólnopolskim wskazanym w § 19,
2) wywieszone w siedzibie Funduszu.
§ 21
1. Fundusz ogłasza raz w roku, w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, prospekt informacyjny.
2. Prospekt informacyjny ogłaszany jest w dzienniku ogólnopolskim określonym w § 19.
§ 22
Fundusz podlega likwidacji w przypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
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