Zainwestuj
w swoją
emeryturę
Pracownicze Plany Kapitałowe
www.ppk-aegon.pl

Pracownik
2% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie dodatkowo do 2%
wynagrodzenia brutto

Pracodawca

Państwo

1,5% wynagrodzenia brutto
+ dobrowolnie dodatkowo do 2,5%
wynagrodzenia brutto

250 zł wpłata powitalna
+ 240 zł dopłaty rocznej

Pracownicze
Plany Kapitałowe
Przykład:
Twoje wpłaty:
18 660 zł

Jeśli masz 40 lat
i zarabiasz

3200 zł
brutto miesięcznie

Twoja wpłata wynosi

2%,

Wzrost wartości
środków z tytułu
inwestowania aktywów:
12 654 zł

a wpłata Twojego pracodawcy

W wieku 60 lat,
zgromadzisz

wynosi
wynagrodzenia brutto

48 217 zł

1,5%

Symulacja na podstawie kalkulatora na stronie ppk.info
Wyliczenia mają charakter szacunkowy.
Do kalkulacji zostały przyjęte następujące założenia:
1. Wzrost ceny jednostki rozrachunkowej netto na poziomie 3% rocznie.
2. Średni wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% rocznie
3. Opłata za zarządzanie na poziomie 0,5% rocznie.

Wpłaty pracodawcy:
13 995 zł		
Podatek dochodowy od
zysków kapitałowych:
0 zł

Jak to działa?


 czestnikami PPK mogą zostać wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, za które
U
odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalne i rentowe do ZUS. Pracodawca ma obowiązek
zawarcia umowy o PPK, nawet jeśli zatrudnia tylko jedną osobę.
Zapisy pracowników do PPK w zależności od wieku
Wiek pracownika

Zapis do PPK (zawarcie umowy o prowadzenie)

od 18. do 54. roku życia

automatyczne

między 55. a 69. rokiem życia

na wniosek osoby zatrudnionej, pod warunkiem
że ma staż 3 miesięcy zatrudnienia u pracodawcy
w ciągu ostatnich 12 miesięcy



 woje środki gromadzone w PPK są inwestowane w fundusze zarządzane przez wybraną
T
instytucję finansową.



 racodawca ma obowiązek skonsultować z pracownikami wybór instytucji finansowej, która będzie
P
prowadziła PPK dla danej firmy.



 ie musisz pamiętać o formalnościach – po Twoim przystąpieniu do PPK zajmie się nimi
N
Twój pracodawca.



 onieważ wpłaty, które finansuje pracodawca, stanowią dla Ciebie przychód podlegający
P
opodatkowaniu, pracodawca będzie zobowiązany potrącić podatek od tych wpłat z Twojego
wynagrodzenia.



 przypadku zmiany pracy możesz pozostawić środki na dotychczasowym rachunku PPK
W
albo przenieść je na rachunek PPK utworzony przez Twojego nowego pracodawcę.



W dowolnym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w programie.

Dlaczego warto?


Środki zgromadzone w PPK zwiększają Twoje oszczędności na przyszłą emeryturę.



 dział w PPK jest dobrowolny dla pracowników i obligatoryjny dla pracodawców.
U
Nie musisz decydować się na udział w programie od razu, możesz do niego przystąpić
w dowolnym momencie.



 gromadzone środki stanowią Twoją prywatną własność i możesz rozpocząć ich wypłacanie
Z
po ukończeniu 60. roku życia.



 ożesz też wypłacić swoje środki wcześniej w formie zwrotu, wtedy zwracasz część
M
otrzymaną od Skarbu Państwa, a 30% wpłat od pracodawcy trafi na Twoje konto w ZUS
i będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.



Wcześniejsza wypłata bez potrąceń jest możliwa w dwóch przypadkach:

25%
100%


środków w razie poważnego zachorowania Twojego lub członka Twojej
rodziny, bez konieczności ich późniejszego zwrotu,
środków na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na zakup mieszkania lub
domu, ale z koniecznością ich zwrotu w ciągu kolejnych 15 lat.

Zgromadzone środki są dziedziczne i zwolnione z podatku spadkowego.

Więcej praktycznych informacji o PPK znajdziesz na platformie ppk.info,
której jesteśmy partnerem merytorycznym.

Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Aegon PTE S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym
materiale pochodzą ze źródeł własnych Aegon PTE S.A. lub źródeł zewnętrznych uznanych przez Aegon PTE S.A. za wiarygodne, ale nie istnieje gwarancja, iż są one
wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Aegon PTE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału
niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Aegon PTE S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla Aegon PTE S.A. jest Komisja Nadzoru
Finansowego.

Aegon oferuje atrakcyjne warunki finansowe

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Nie pobieramy
wynagrodzenia
za zarządzanie
do końca 2020 roku.

Wynagrodzenie za osiągnięty
wynik inwestycyjny nie jest
pobierane do końca 2021
roku. Później, pod warunkiem
spełnienia przesłanek
określonych w Ustawie
o PPK, wynagrodzenie
za osiągnięty wynik może
zostać pobrane w wysokości
maksymalnie 0,10% wartości
aktywów netto w skali roku.

Nie jest pobierana opłata
od wpłat dokonywanych
do PPK, dopłat rocznych,
przyjętych wypłat
transferowych oraz wpłat
środków przekazanych zgodnie
z art. 87 ust 21 Ustawy o PPK,
oraz od wypłat, zwrotów
i wypłat transferowych
dokonywanych z PPK.

Nie pobieramy opłat
za przeniesienia
środków pomiędzy
funduszami
(konwersje).

Możesz skorzystać ze zniżek
oferowanych przez
inne podmioty z Grupy Aegon:

na ubezpieczenie
10% zniżki
domu lub mieszkania

na ubezpieczenia
20% zniżki
podróżne

Od kiedy obowiązuje program PPK?

Specjalizujemy się
w rozwiązaniach emerytalnych

Skutecznie zarządzamy
oszczędnościami emerytalnymi
Polaków od 20 lat

Zarządzamy jednym
z największych Otwartych
Funduszy Emerytalnych
w Polsce

Jesteśmy częścią jednej
z największych grup
finansowych na świecie,
mamy globalne doświadczenie
i wiedzę

Swoje środki emerytalne
powierzyło nam prawie
2 miliony Polaków

Zatrudniamy profesjonalny
i doświadczony zespół
do sprzedaży i obsługi PPK

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa,
Nr KRS 0000028767, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5212949094,
Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł opłacony w całości

www.ppk-aegon.pl
www.aegon.pl
Infolinia 801 218 218
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

