Ваші заощадження
на майбутнє

!

ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 60-РІЧНОГО ВІКУ
Ви можете розпочати зняття
накопичених заощаджень, незалежно
від того, працюєте ви чи ні.
Як можна найпростіше і вигідніше зняти свої
заощадження без сплати податку на приріст капіталу?

Ви знімаєте 25% своїх коштів один раз, а решту 75%
- у не менше, ніж 120 платежах (протягом 10 і більше
років).

Низькі витрати
Відсутність оплат за платежі та зняття коштів, а також
прихованих витрат. Максимальний ліміт коштів за
управління фінансовою установою становить 0,6% від
вартості чистих активів фонду на рік.

Ви можете зняти всі кошти в будь-який час - вони
повертаються до Вас зменшені:
На 30% від розміру платежу від Вашого роботодавця
(надходить на Ваш індивідуальний рахунок у ZUS),

Працівник
Роботодавець

Держава

Платежі на Ваш приватний рахунок PPK
надходитимуть з трьох джерел:

Від Вас – працівника

доплати зі сторони Держави;

Від Вашого роботодавця

за рахунок податку на приріст капіталу

Від держави
Загалом,
справа того варта

www.mojePPK.pl

Як працює PPK?

www.mojePPK.pl

Платежі з Вашої
заробітної плати:
базовий платіж – 2% від заробітної плати брутто або не
менше, ніж 0,5% від заробітної плати брутто, якщо Ваша
загальна місячна заробітна плата не перевищує 120% від
мінімальної заробітної плати;
добровільний додатковий платіж – до 2% від заробітної
плати брутто.

Платежі від
Вашого роботодавця:
Базовий платіж – 1,5% від розміру Вашої заробітної
плати брутто
Додатковий платіж – до 2,5% від Вашої заробітної
плати брутто

Платежі
від держави:
Вітальний платіж у розмірі 250 PLN (одноразовий),
Щорічна доплата у розмірі 240 PLN

ЩО ДАЛІ З ВАШИМИ
ЗАОЩАДЖЕННЯМИ?
Кошти, накопичені в PPK, є Вашою
приватною власністю. Вони
успадковуються і Ви можете зняти їх в
будь-який час. Ви можете знову почати
заощаджувати в PPK у будь-який час.

Ось ситуації, в яких Ви можете
скористатися накопиченими
заощадженнями до досягнення
60-річного віку:
У випадку серйозної хвороби своєї, дружини, чоловіка
або дитини (до 25% коштів без обов’язку повернення)

На особистий внесок на кредит на квартиру або
будівництво дому (у розмірі до 100% коштів з
обов’язком повернення упродовж 15 років) стосується
осіб, яким не виповнилося 45 років;

Ви вирішуєте перерахувати заощадження на інший
рахунок PPK (наприклад, у разі зміни роботодавця)
Зміст матеріалу призначений виключно в інформаційних цілях. Цей зміст не замінює чинне законодавство і завжди має
тлумачитися та застосовуватися з урахуванням поточних чинних законодавчих положень. Цей зміст не є юридичним, фінансовим
поясненням чи офіційним тлумаченням чинного законодавства.

