
Zainwestuj 
w swoją 
emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe

www.ppk-aegon.pl



Jeśli masz 30 lat
odprowadzając

i zarabiasz
składki minimalne,

przez 30 lat
zgromadzisz

Po ukończeniu
60. roku życia

możesz wypłacić

Przez kolejnych
120 miesięcy

będziesz otrzymywać
4000 zł

140 764 zł 25% 1007 złbrutto miesięcznie (35 191 zł)

Przykład:

Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania: 3,5%

Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75%

Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8%

Wyliczenia na podstawie Kalkulatora PPK dostępnego na stronie www.mojeppk.pl

Pracownik Pracodawca

Pracownicze

Plany Kapitałowe

Państwo

2% wynagrodzenia brutto

+ dobrowolnie dodatkowo do 2%

wynagrodzenia brutto

1,5% wynagrodzenia brutto

+ dobrowolnie dodatkowo do 2,5%

wynagrodzenia brutto

250 zł wpłata powitalna

+ 240 zł dopłaty rocznej

Żródło: na podstawie materiałów 
Polskiego Funduszu Rozwoju



Jak to działa? 
  Uczestnikami PPK mogą zostać wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, za które 

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 obowiązkowe

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

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

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

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

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

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

 W dowolnym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w programie.



Program PPK dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników 
startuje 1 lipca 2019 roku.  
Mniejsze firmy będą do niego dołączać w kolejnych terminach.

Duże �rmy

pracowników

lipiec

2019
styczeń

2020
lipiec

2020
styczeń

2021

pracowników pracowników

Duże i średnie �rmy Średnie �rmy Małe �rmy

250 50 20 1
pracownik

i sektor
�nansów publicznych

co najmniejco najmniej co najmniej
co najmniej



Dlaczego warto? 

 Środki zgromadzone w PPK zwiększają Twoje oszczędności na przyszłą emeryturę.

  Udział w PPK jest dobrowolny dla pracowników i obligatoryjny dla pracodawców.  

Nie musisz decydować się na udział w programie od razu, możesz do niego przystąpić  

w dowolnym momencie.

  Zgromadzone środki stanowią Twoją prywatną własność i możesz rozpocząć ich wypłacanie 

po ukończeniu 60. roku życia. 

  Możesz wypłacić swoje środki wcześniej, wtedy zwracasz część 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:

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.

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.

25%

100%



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

Specjalizujemy się  
w rozwiązaniach emerytalnych

www.ppk-aegon.pl     
www.aegon.pl 

Infolinia  801 300 900
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

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

Skutecznie zarządzamy 
oszczędnościami emerytalnymi 

Polaków od 20 lat

Swoje środki emerytalne  
powierzyło nam prawie  
2 miliony PolakówZarządzamy jednym 

z największych Otwartych 
Funduszy Emerytalnych  

w Polsce

Zatrudniamy profesjonalny  
i doświadczony zespół  
do sprzedaży i obsługi PPK


