Oferta Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
z NN Investment Partners TFI

Fundusze dostępne w naszej ofercie
NN Investment Partners TFI oferuje 8 subfunduszy zdefiniowanej daty, dostępnych w ramach Funduszu NN Emerytura SFIO*. Subfundusze dostępne w ramach NN Emerytura SFIO są gotowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi
inwestującymi w Polsce i na rynkach zagranicznych oraz ograniczającymi ryzyko inwestycyjne wraz z wiekiem
uczestnika. Przypisanie do określonego funduszu następuje automatycznie i jest uzależnione od daty urodzenia
uczestnika PPK.

Subfundusz

Rok urodzenia uczestnika
Od
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1973

1977
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NN Emerytura 2060
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2002

* stosujących odmienne strategie inwestycyjne uwzględniające różny wiek uczestników PPK

Opłaty

•
•
•
•

Fundusz

Opłata za zarządzanie

NN Emerytura 2025

0,30%

NN Emerytura 2030

0,35%

NN Emerytura 2035

0,35%

NN Emerytura 2040

0,40%

NN Emerytura 2045

0,45%

NN Emerytura 2050

0,50%

NN Emerytura 2055

0,50%

NN Emerytura 2060

0,50%

Brak opłaty dystrybucyjnej
Brak innych opłat pobieranych od wpłat
Brak jakichkolwiek opłat związanych z wypłatą oraz dwoma zamianami funduszy w ciągu roku
Wynagrodzenie za osiągnięty wynik: 0,1% w skali roku pod warunkiem osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu
przez fundusz
Brak tych opłat pozwala na efektywne inwestowanie 100% składki (zarówno podstawowej, jak i dodatkowej)
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Narzędzia dla Pracodawcy
Proste w narzędzie
do zarejestrowania
umowy PPK

ZOBACZ

Narzędzia dla Pracownika
Indywidualny dostęp 24/7
do PPK w ramach nntfi24.pl

Aplikacja mobilna
Serwis pracodawcy
PPK Online
•

zgłaszanie pracowników

•

przesyłanie list wpłat

ZOBACZ

ZOBACZ

pracowników
•

przesyłanie dyspozycji
pracowników

•

generowanie raportów

Pakiety informacyjne
dla pracowników

Wsparcie prawne
•

wzory umów, deklaracji, zleceń

Dedykowana infolinia PPK

+48 801 650 100
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Zapraszamy do kontaktu
+48 801 650 100
+48 22 541 75 33
9:00 - 17:00 w dni powszednie (koszt połączenia wg stawek operatora)

ppk@nntfi.pl
www.nntfi.pl/ppk
Agnieszka Jaworska-Martycz

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl
+48 695 290 402
Mirosław Tarczoń

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

miroslaw.tarczon@nntfi.pl
+48 502 892 977
Joanna Goławska

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

joanna.golawska@nntfi.pl
+48 785 998 077
Grzegorz Mierucki

Menedżer ds. Sprzedaży

grzegorz.mierucki@nntfi.pl
+48 722 262 749
Artur Pazderski

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

artur.pazderski@nntfi.pl
+48 667 893 817

Materiał przygotowany na dzień 21 maja 2019 roku. Obowiązuje do dnia jego zastąpienia przez kolejną wersję opublikowaną w serwisie
internetowym www.mojeppk.pl. Szczegółowe warunki zawieranych z Funduszem Umów o zarządzanie PPK oraz Umów o prowadzenie PPK
są udostępniane w trakcie składania deklaracji zawarcia Umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu PPK Online. Szczegółowa
oferta utworzenia i zarządzania PPK przez NN Investment Partners TFI przesyłana jest na żądanie.
Materiał został przygotowany przez NN Investment Partners TFI S.A. (TFI) i upowszechniany jest w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. TFI posiada zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. TFI zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty zawarcia
umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane
przez TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości
pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Informacje o NN Emerytura Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym (Fundusz) i wydzielonych w jego ramach subfunduszach oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Informacyjnych dostępnych w siedzibie
TFI i na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie
NN IP TFI i na stronie internetowej www.nntfi.pl. Wszystkie subfundusze wydzielone w ramach Funduszu mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

