PPK - Плани капіталовкладень працівників
довгострокова програма заощаджень на пенсію для працівників,
створена та співфінансована роботодавцями та державою

ЗАОЩАДЖЕННЯ ТОГО ВАРТІ
Програма PPK створена на основі передової практики країн, таких як
Великобританія, Скандинавські країни, США, Канада та Нова Зеландія,
де подібні рішення успішно працюють протягом багатьох років.

СИСТЕМА
ЗАОЩАДЖЕННЯ

загальна
добровільна
рентабельна

ВАШІ
ГРОШІ
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Звідки беруться заощадження в PPK?
Ваш рахунок складається з:
ВИ – ПРАЦІВНИК | від 2% до 4% від заробітної плати
брутто (якщо Ваша зарплата не перевищує 120% від
мінімальної заробітної плати, плата може бути знижена
навіть до 0,5%)
ВАШ РОБОТОДАВЕЦЬ | від 1,5% до 4% заробітної плати брутто

ДЕРЖАВА | 250 PLN одноразовий вітальний платіж
+ 240 PLN щорічної доплати

Ви сплачуєте свої заощадження після
60-річного віку
Ви можете зняти кошти в повному обсязі, але найкраще 75%
збережених заощаджень зняти у мінімум 120 щомісячних
платежах (10 років). Тоді Ви не будете платити податок на
приріст капіталу.

Загалом,
справа того варта

www.mojePPK.pl

У Вас є можливість раніше використати
накопичені кошти, якщо:
Ви, Ваша дружина/чоловік або Ваша дитина серйозно
захворієте - до 25% коштів без обов’язку повернення коштів;
Ви хочете зробити свій власний внесок, взявши кредит на житло
або будівництво будинку - до 100% коштів із зобов’язанням
повернути протягом 15 років (для людей до 45 років).

Усіма формальностями займеться
Ваш роботодавець
Кожен роботодавець автоматично записує в програму всіх працівників віком
від 18 до 55 років, які підлягають обов’язковому пенсійному страхуванню та
страхуванню для виплати пенсії по інвалідності, за умови, що ці особи не
відмовилися від своїх платежів у PPK. Особи, які досягли 55 років, можуть
приєднатися до програми за своєю заявою.

Крім того:
накопичені кошти тільки Ваші і успадковуються,
н
 акопичений капітал управляється фінансовими установами, які
відповідають жорстким критеріям,
у
 будь-який час можна відмовитися від здійснення платежів у PPK,
у
 будь-який час Ви можете знову почати заощаджувати з PPK.

Переваги для Вас
 и накопичуєте заощадження на приватному рахунку PPK за
В
привабливими умовами
Заощадження підлягають успадкуванню
щоб почати заощаджувати, Вам нічого не потрібно робити
Ви щомісяця отримуєте платіж від свого роботодавця
 а Ваш рахунок PPK буде зарахований одноразовий вітальний платіж
Н
та щорічні доплати від держави
 и самі вирішуєте, за якою моделлю Ви будете отримувати платежі з
В
PPK
переваги для людей, які найменше заробляють
 изькі витрати на управління коштами на Вашому рахунку PPK - вони
н
не можуть перевищувати 0,6% вартості чистих активів фонду на рік
 и постійно заощаджуєте в одному фонді визначеної дати, який
В
адаптує рівень ризику до Вашого віку
Зміст матеріалу має виключно інформаційний характер. Цей зміст не замінює чинні правові положення і повинен щоразу розумітись та використовуватись з
урахуванням чинних норм законодавства. Цей зміст не являється юридичними, фінансовими порадами чи офіційним тлумаченням чинних правових положень.

