Pracowniczy Plan Kapitałowy
(PPK)

Oferta

www.ppk-aegon.pl

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do współpracy z Aegon PTE S.A. i skorzystania z naszej oferty
w zakresie zarządzania środkami Państwa Pracowników w ramach PPK.
Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby nasza obsługa i kontakty z Państwem
stały na najwyższym, profesjonalnym poziomie.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Z poważaniem

Ludmiła Falak-Cyniak			

Prezes Zarządu			

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa,
www.aegon.pl, ppk@aegon.pl

Dorota Dziugiełł			

Członek Zarządu		

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

Samer Masri

Członek Zarządu

Infolinia 801 218 218
tel. 22 490 20 80
fax: 22 874 46 40

W myśl ustawy o PPK, dokonując wyboru instytucji
zarządzającej, należy zwrócić uwagę na:





warunki zarządzania środkami w PPK
efektywność instytucji zarządzającej
jej doświadczenie
najlepiej rozumiany interes pracowników.

Doświadczenie, efektywność zarządzania środkami
w długiej perspektywie, sprawdzona obsługa
i profesjonalizm ‒ to mocne strony naszej oferty

Warunki, na jakich będziemy zarządzać środkami
gromadzonymi w PPK
1. O
 płata za zarządzanie w wysokości 0,49 % wartości aktywów netto bez względu
na fundusz zdefiniowanej daty – zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie PPK
maksymalna opłata może wynosić 0,5% wysokości wartości aktywów netto.
2. P
 od warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu Funduszu za dany rok oraz osiągnięcia
stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną – wynagrodzenie za osiągnięty wynik
w wysokości maksymalnie 0,10% wartości aktywów netto w skali roku.
3. K
 onwersja środków między funduszami – 3 × w skali roku – bezpłatnie,
każda kolejna –20 zł.

Efektywność instytucji zarządzającej
1. Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia na rynku emerytalnym w Polsce.
2. Z
 arządzamy aktywami prawie 2 milionów Klientów w ramach Aegon OFE
o wartości ponad 14 miliardów złotych.
3. A
 ktywa, którymi zarządza Aegon OFE odpowiadają 80% aktywów zarządzanych
akcje, prawa poboru, prawa do akcji
przez wszystkie fundusze akcji polskich.
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 p onad 300% stopy zwrotu8 od początku funkcjonowania OFE na polskim rynku.

Doświadczenie zespołu inwestycyjnego
1. Z
 atrudniamy zespół zarządzających o zróżnicowanych specjalizacjach, pokrywających
obszary takie jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, metody ilościowe, sztuczna
inteligencja czy finanse behawioralne. Mamy doświadczenie w zarządzaniu wieloma
klasami aktywów.
2. M
 ożemy się pochwalić licznymi tytułami i licencjami potwierdzającymi naszą wiedzę oraz
profesjonalizm. W naszym zespole mamy osoby z licencjami doradcy inwestycyjnego,
tytułem CFA – dyplomowanego analityka finansowego, ACCA – dyplomowanego biegłego
księgowego, PRM – zarządzającego ryzykiem i doktora nauk ekonomicznych.
3. P
 osiadamy wsparcie grupy Aegon – w procesie inwestycyjnym zespół korzysta
ze wsparcia zarządzających aktywami w grupie Aegon na świecie.
Cyklicznie przeprowadzane są konsultacje dotyczące strategii globalnej przygotowanej
przez zespoły inwestycyjne grupy Aegon z USA i Europy.

Co oferujemy pracownikom?
Najlepiej rozumiany interes pracowników to z jednej strony pewność i stabilność instytucji,
która będzie inwestować środki powierzone przez pracowników w ramach PPK,
a z drugiej to obsługa i serwis, który możemy zaoferować uczestnikom PPK.
Dlatego proponujemy:
1. K
 ompleksowy system szkoleń edukacyjnych i informacyjnych dla Pracowników
oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie PPK w firmie.
2. M
 ateriały marketingowe i wsparcie operacyjne niezbędne do wdrożenia PPK
w tym: prezentacje, ulotki, plakaty, mailingi, druki, dostępy do kalkulatorów, itd.
3. Portal „e-PPK” do obsługi PPK online i mobilnie, w wersji dla Pracodawców oraz Pracowników.
4. Dostęp do dedykowanego Opiekuna Klienta ze strony Aegon.
5. S
 potkania z Pracownikami w trakcie akcji informacyjnej, po podpisaniu umów przez
Pracodawcę z Aegon.
6. Doświadczone Call Center dedykowane dla Pracowników, którzy przystąpią do PPK.

Opis polityki inwestycyjnej
W Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzają Fundusze Zdefiniowanej Daty,
w których alokacja środków pomiędzy klasy aktywów o różnym poziomie ryzyka jest
zmienna w czasie. Zgodnie z ustawą zakładamy kilka etapów inwestycji, zależnych od
liczby lat, które pozostały uczestnikowi do osiągnięcia 60 roku życia.
Ryzyko inwestycji zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się końca inwestycji.
Nasza strategia inwestycyjna zakłada permanentny proces zarządzania aktywami
oparty na trzech elementach:
1. budowa portfela strategicznego opartego na udoskonalonych benchmarkach,
2. b
 udowa portfela taktycznego dostosowanego do strategii globalnej,
3. udoskonalanie portfela o możliwości inwestycyjne pojawiające się na rynku.
Fundusze cyklu życia od dawna funkcjonują na rynkach rozwiniętych i jako Grupa Aegon
oferujemy je na świecie.

Dlaczego warto współpracować z Grupą Aegon?

Jesteśmy jedną z największych grup finansowych na świecie.
Wywodzimy się z Holandii a nasza historia to już ponad 170 lat
działalności na globalnych rynkach.
Specjalizujemy się w produktach inwestycyjno-emerytalnych
i ubezpieczeniach.
Od początku swojej działalności w Polsce Aegon aktywnie
angażuje się w rozwój rynku emerytalnego i konsekwentnie
umacnia swoją pozycję na polskim rynku, biorąc udział
w konsolidacji OFE.
W Polsce zatrudniamy pracowników z wieloletnim
doświadczeniem we współpracy z Klientami indywidualnymi
i korporacyjnymi.
Używamy zaawansowanych narzędzi IT, wspomagających naszą
pracę i ułatwiających kontakt oraz wymianę danych z naszymi
Klientami.
Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami na polskim
rynku. Naszym Depozytariuszem od 15 lat jest Bank Pekao S.A.,
a od 19 lat Agentem Transferowym jest Pekao Financial
Services Sp. z o. o.
Jako podmiot zarządzający funduszem emerytalnym działamy
pod ścisłym nadzorem i kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.

Działamy etycznie i jesteśmy odpowiedzialni społecznie.

Zapraszamy do współpracy

