
Twojej emerytury 

3 źródła finansowania

To 3 powody, dla których 
warto korzystać z PPK 

Wartości budują wartości
Pracownicze Plany Kapitałowe we współpracy z Nationale-Nederlanden PTE 
w naszej firmie
Jakie korzyści daje PPK:

Zgromadzone środki są Twoją 
własnością i to Ty o nich 
decydujesz. 

PPK to nie tylko oszczędzanie,  
ale również pomnażanie  
zgromadzonego kapitału*.

Dzięki dopłatom państwa  
i pracodawcy Twoje wpłaty  
zostaną niemal podwojone.

W każdym momencie możesz 
wstrzymać dokonywanie wpłat  
lub je wznowić.

#mówimywprost

Dowiedz się więcej na:  

* Inwestowanie w fundusze wiąże się  z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków 
rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.
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