
przystępujesz automatycznie

18-54 lata
  Jeżeli masz

przystępujesz po złożeniu deklaracji

55-69 lat
  Jeżeli masz

Pracownicze Plany Kapitałowe 
w Nationale-Nederlanden
Informacje dla Pracownika

Koleżanki i Koledzy,

w naszej firmie pracownicy po osiągnięciu 3 miesięcznego stażu pracy objęci są 
systemem długoterminowego oszczędzania czyli Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 
(PPK). Przekazujemy pakiet informacji dotyczący PPK – prosimy o dokładne zapoznanie 
się z materiałami. 

Podstawowe informacje o PPK 

Automatyczny  
zapis

Jeśli jesteś w wieku 18-54 lat, 
do programu zostaniesz 
zapisany automatycznie 

przez swojego pracodawcę. 
Jeżeli ukończyłeś 55 lat, 

możesz zgłosić chęć 
uczestnictwa w PPK 

poprzez złożenie 
odpowiedniej deklaracji.

Dobrowolność 
uczestnictwa

Udział w PPK jest 
dobrowolny. Możesz 

w dowolnym momencie 
zarówno zrezygnować  
z wpłat, jak też podjąć 
decyzję o ponownym 

gromadzeniu środków.

Wielkość  
wpłat

Co miesiąc kwota 
odpowiadająca 3,5% 

Twojego wynagrodzenia 
będzie odkładana na 

indywidualnym rachunku 
w ramach PPK – 2% 
stanowić będą Twoje 

wpłaty, a 1,5% – wpłata 
pracodawcy.

Prywatność 
oszczędności

Kapitał zgromadzony 
w PPK stanowi Twoją 
prywatną własność. 

W każdym momencie 
możesz nim dysponować, 
jednak najbardziej opłaca 
się zaczekać do 60. roku 

życia lub dłużej. 

PPK

Celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest przede wszystkim gromadzenie 
oszczędności na przyszłą emeryturę. Środki oszczędzamy przy wsparciu Pracodawcy 
oraz Państwa. 

Po konsultacjach z przedstawicielami Pracowników, do zarządzania PPK wybraliśmy 
Nationale-Nederlanden PTE. W …..........  roku wpłaty Pracodawcy pozostaną  
na podstawowym poziomie/wysokość wpłat dodatkowych wynosi  …..............................   

Jeśli jesteś w gronie pracowników w wieku 18-54 lat i chcesz pozostać w PPK na 
podstawowych zasadach, to zupełnie nic nie musisz robić! 



Portal Pracownika (nserwis.nn.pl)

Jako Uczestnik PPK po przystąpieniu do 
programu otrzymasz dostęp do Portalu 
Pracownika, w którym będziesz mógł 
między innymi:
• sprawdzić stan rachunku PPK
• wybrać jak będą inwestowane Twoje 

oszczędności w n-serwisie PPK
• zadecydować o formie wypłaty 

środków (wycofać pieniądze 
wcześniej).

By zalogować się do Portalu Pracownika 
potrzebujesz podstawowych danych 
(imię, nazwisko i PESEL) oraz numeru 
rachunku PPK i jednorazowego hasła. 
Numer rachunku PPK otrzymasz w liście 
powitalnym, a hasło jednorazowe 
otrzymasz na numer telefonu lub adres 
e-mail (jeśli został przekazany 
Pracodawcy, w przeciwnym razie 
skontaktuj się z infolinią).

Pozdrawiamy,

Infolinia dla Pracowników 
22 801 20 30 40

Portal Pracownika
www.nserwis.nn.pl

Jeżeli: 

• chcesz przenieść środki zgromadzone 
u poprzedniego Pracodawcy

• chcesz zrezygnować z programu 
• ukończyłeś 55 rok życia i chcesz 

przystąpić do PPK
• chcesz zadeklarować wpłatę 

dodatkową
• chcesz zmniejszyć  swoją wpłatę 

zapoznaj się z  materiałami 
informacyjnymi oraz materiałami na 
stronie www.przewodnikppk.pl oraz 
www.mojeppk.pl

* Jeżeli Twoje wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego (łącznie ze wszystkich źródeł), wpłata podstawowa

  może być obniżona do 0,5%.

Wpłaty podstawowe:
•  2% wynagrodzenia brutto*

Wpłaty podstawowe:
•  1,5% wynagrodzenia brutto

Dopłaty:
•  250 zł (wpłata powitalna)
•  240 zł (dopłata roczna)

Pracownik Pracodawca Państwo
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