PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
Z COMPENSĄ TO PROSTE

WYJĄTKOWA OFERTA COMPENSA
PPK Z OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
Opłata za prowadzenie Compensa PPK maleje wraz ze stażem
pracownika w programie i pokrywa zarówno koszt zarządzania
PPK jak i ochrony ubezpieczeniowej na wypadek:
- Śmierci
- Ciężkiego Inwalidztwa w wyniku wypadku z sumą ubezpieczenia
do 100 000 zł
Przejrzysta i intuicyjna aplikacja iPPK dla Pracodawcy i Pracownika
Wsparcie dedykowanego Opiekuna na każdym etapie wdrożenia PPK
Infolinia PPK Compensa: 801 120 000

DLACZEGO COMPENSA PPK
Compensa jest stabilną marką, działającą na polskim rynku od 1990 roku.

Compensa należy do wiodącej grupy
ubezpieczeniowej w Europie ŚrodkowoWschodniej - Vienna Insurance Group
z 200 letnim doświadczeniem.

Doświadczenie
w efektywnym wdrażaniu
programów
ubezpieczeniowych
w firmach
z dużymi grupami
pracowników
w strukturach rozproszonych.

Vienna Insurance Group posiada rating
A+ ze stabilną perspektywą, nadany
przez agencję Standard&Poor’s.

Rozbudowana sieć ponad
250 ekspertów
gwarantujących
profesjonalne
i przyjazne wdrożenie
procesu w firmie oraz
wsparcie na każdym etapie
trwania programu.

Przyjazne
i sprawdzone
narzędzia obsługowe
dla Pracodawcy
i Pracownika
(portal obsługowy
iPPK).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy www.compensa.pl/ppk/

PAMIĘTAJ, ŻE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W RAMACH PPK

PRACOWNIK

PRACODAWCA

Wpłata podstawowa 2%
wynagrodzenia brutto

Wpłata podstawowa 1,5%
wynagrodzenia brutto

Dobrowolna dodatkowa
wpłata do 2%
wynagrodzenia brutto

Dobrowolna dodatkowa
wpłata do 2,5%
wynagrodzenia brutto

PAŃSTWO
Wpłata powitalna 250 zł
Dopłata roczna 240 zł

PPK - JAK TO DZIAŁA?
PRACODAWCA

PRACOWNIK

PAŃSTWO

W porozumieniu z

Gromadzi na swoim prywatnym

Przekazuje uczestnikowi

Pracownikami wybiera

rachunku oszczędności, które mogą

dodatkową wpłatę powitalną

instytucję finansową,

zapewnić jemu i jego rodzinie

i dopłaty roczne oraz stanowi

nalicza i odprowadza

bezpieczeństwo finansowe i lepszy

kontrolę nad instytucjami

wpłaty na PPK.

standard życia po ukończeniu 60

finansowymi zarządzającymi

roku życia.

środkami zgromadzonymi w PPK.

INSTYTUCJA FINANSOWA
Compensa PPK znajduje się w wykazie instytucji finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
Posiada wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu aktywami.

TERMINY ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE
OSTATECZNY TERMIN
NA ZAWARCIE UMOWY
O ZARZĄDZANIE PPK

WIELKOŚĆ PODMIOTU
ZATRUDNIAJĄCEGO
wg liczby zatrudnionych

TERMIN POCZĄTKOWY
OBOWIĄZYWANIA
PRZEPISÓW PPK

Powyżej 250

1 lipca 2019

25 października 2019

50 - 249

1 stycznia 2020

24 kwietnia 2020

20 - 49

1 lipca 2020

27 października 2020

Poniżej 20
oraz sektor finansów
publicznych

1 stycznia 2021

23 kwietnia 2021

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma
charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat
ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group określone są
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl

