Kim
jesteśmy?

Grupa Aegon jest jedną z wiodących na świecie instytucji
finansowych, która oferuje programy emerytalne, usługi
z zakresu zarządzania aktywami oraz ubezpieczenia na życie.
Od ponad 170 lat dbamy o zabezpieczenie finansowe milionów
Klientów na całym świecie. Jesteśmy obecni w ponad 20 krajach
Europy, Azji i obu Ameryk.
Ponad 25 tysięcy pracowników Aegon na całym świecie pracuje
nad tym, by pomóc 29 milionom Klientów wziąć odpowiedzialność
za ich przyszłość finansową.
W 2018 roku Aegon zarządzał portfelem inwestycji własnych
oraz Klientów wartym ponad 825 mld euro. Firma notowana jest
na giełdach w Amsterdamie i Nowym Jorku i utrzymuje wysokie
oceny największych agencji ratingowych.
W Polsce jesteśmy obecni od 20 lat. Z naszych usług korzysta
blisko 2 miliony Klientów. Obecnie zarządzamy jednym z czterech
największych Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce.
Oferujemy rozwiązania inwestycyjno - emerytalne,
ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątku.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Czerpiemy z doświadczeń Grupy Aegon. Koncentrujemy się na
długoterminowych inwestycjach i systematycznym zwiększaniu
wartości aktywów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego
poziomu ich bezpieczeństwa.

Dlaczego warto
współpracować z Aegon?
Mamy 20 lat doświadczenia w zarządzaniu
aktywami emerytalnymi w Polsce. W tym czasie
dla naszych Klientów w OFE wypracowaliśmy
ponad 300% zysku

Nasz kapitał własny to ponad 110 mln PLN

Oferujemy Fundusze Zdefiniowanej Daty
dopasowane do wieku uczestników

Oferujemy narzędzia informatyczne, które
zdejmują z Pracodawcy dużą część bieżącej
pracy związanej z prowadzeniem PPK

Za inwestowanie powierzonych
nam środków odpowiada kompetentny
i doświadczony Zespół Inwestycyjny

Dostosowujemy naszą ofertę
do potrzeb Klienta w zakresie korzyści,
obsługi i ułatwień informatycznych

Co Państwu oferujemy?
Kompleksowy system szkoleń dla Pracowników
oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie PPK
w Firmie
Szkolenia dla przedstawicieli związków
zawodowych oraz pomoc w prowadzeniu
konsultacji ze związkami zawodowymi lub
reprezentacją Pracowników przed wyborem
dostawcy PPK

Przyjazny i nowoczesny Portal Pracodawcy
oraz Portal Pracownika

Prowadzenie akcji informacyjnej wśród
Pracowników, m.in.: szkolenie e-learningowe,
komplet materiałów do intranetu oraz mailingi

Pomoc dla Zespołów HR przy kompletowaniu
niezbędnych dokumentów i oświadczeń

Bezpośredni i stały dostęp do dedykowanego
Opiekuna Klienta

Niskie opłaty za zarządzanie

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.
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.

Po więcej informacji zapraszamy na:
www.ppk-aegon.pl i www.ppk.info

