
Otrzymasz niemal drugie tyle, ile wpłacasz

Korzystasz z pieniędzy, kiedy potrzebujesz

Witaj w PPK!
Zbuduj swoje dodatkowe oszczędności w ramach pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK). Dowiedz się, co możesz zyskać.

Wpłata pracownika 

2% Twojego wynagrodzenia

Wpłata pracodawcy 

1,5% Twojego wynagrodzenia

Dopłaty państwowe 
250 zł na start  
240 zł rocznie1

Wpłaty pracownika i pracodawcy są naliczane od wynagrodzenia brutto. Pracownik i pracodawca mogą zwiększyć swoje wpłaty do PPK.  
Pracownik może wpłacać dodatkowe 2%, a pracodawca 2,5%.

Do Twojego PPK co miesiąc trafi:

• 100 zł z Twojej pensji

• 75 zł od pracodawcy

Otrzymasz też dopłaty państwowe.

`Jeśli zarabiasz 5 tys. zł brutto miesięcznie

W każdej chwili
Oszczędności możesz  
wypłacić w każdej chwili.  
Na Twoje konto bankowe  
trafi aktualna wartość:
•  Twoich wpłat
•  70% wpłat pracodawcy

 Jeśli te środki wypracowały zysk,  
z wypłaty automatycznie pobierzemy 
19% podatek od dochodów  
kapitałowych. Naliczymy go tylko  
od zysku.

30% wpłat pracodawcy trafi do ZUS. 
Otrzymasz je w formie emerytury. 
Stracisz dopłaty państwowe.

Kiedy skończysz 60 lat
Możesz wypłacić całe oszczędności, 
kiedy skończysz 60 lat.

Na wkład własny 
Zanim skończysz 45 lat, przy zaciąganiu  
kredytu hipotecznego możesz skorzystać  
z całości środków w PPK. Pieniądze musisz 
zwrócić na swoje PPK w ciągu 15 lat.

Gdy poważnie zachorujesz 
Możesz bezzwrotnie skorzystać z 25%  
środków w PPK, gdy ciężko zachorujesz  
Ty lub Twój małżonek albo dziecko.

;Infolinia PPK

801 20 30 40 
22 522 71 24

Chcesz dowiedzieć się 
 więcej o PPK?

Zeskanuj kod QR lub wejdź 
 na www.nn.pl/PPK

https://www.nn.pl/dla-ciebie/emerytura-i-finanse/ppk-dla-pracownika?utm_source=ulotka&utm_medium=QR&utm_content=PPK
https://www.nn.pl/dla-ciebie/emerytura-i-finanse/ppk-dla-pracownika?utm_source=ulotka&utm_medium=QR&utm_content=PPK


Jeśli masz między 18 a 54 lat, pracodawca 
zapisze Cię automatycznie. Nic nie musisz robić.

Jeśli jesteś w wieku 55-69 lat, pracodawca 
zapisze Cię na Twój wniosek. Złóż go  
w dziale kadr.

PPK jest dobrowolne. Jeśli nie chcesz 
oszczędzać w programie, złóż deklarację  
rezygnacji w dziale kadr.

Masz szybki dostęp do swoich pieniędzy

Jak zacząć oszczędzać w PPK?

W serwisie PPK:
•  Sprawdzisz, ile masz oszczędności

• Decydujesz, kiedy i jak wypłacisz swoje pieniądze

•  Wskazujesz osoby, które otrzymają środki  
w przypadku Twojej śmierci
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i Podaj swój e-mail i numer telefonu.

Dzięki temu łatwiej się zalogujesz. 
Skorzystaj z formularza danych 
kontaktowych PPK. Złóż go w dziale kadr.
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Jeśli masz już PPK z poprzedniego 
miejsca pracy, możesz przenieść  
swoje oszczędności do PPK  
w Nationale-Nederlanden. 

Masz dwie opcje:  
• Złóż wniosek transferu w dziale kadr. 

•  Przenieś środki samodzielnie, logując 
się do swojego dotychczasowego 
PPK.

Zbudujesz swoje dodatkowe oszczędności

Dzięki PPK po 25 latach  
oszczędzania i inwestowania 

możesz zgromadzić 116 383 zł2

Samodzielnie odłożysz  
w tym czasie tylko 

42 620 zł

35 547 zł  

zysk z inwestycji w fundusz

31 965 zł  

z wpłat pracodawcy

42 620 zł  

z Twoich wpłat 

6 250 zł  

z dopłat państwa

1 Dopłatę powitalną otrzymasz, jeśli wpłacasz na swoje PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. Dopłatę roczną otrzymasz za poprzedni rok kalendarzowy. 
Otrzymasz ją jeśli w poprzednim roku na Twoje PPK trafiły wpłaty równe wpłatom podstawowym od 6-krotności pensji minimalnej obowiązującej w ubiegłym roku.
2 Materiał pokazuje symulowaną kwotę oszczędności w PPK. Wyliczyliśmy ją za pomocą kalkulatora PPK, który jest dostępny na stronie nn.pl. W obliczeniach zakładamy, 
że do PPK przez 25 lat trafią wpłaty podstawowe, które pracodawca naliczy od miesięcznej pensji w wysokości 5 tys. zł brutto. Zakładamy, że stopa zwrotu z inwestycji 
wyniesie 3,5% rocznie. 
Nasz kalkulator pokazuje, ile może wynieść prognozowana wartość oszczędności w PPK. Nasze wyliczenia to tylko szacunki. Nie mogą być traktowane jako oferta 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wyniki funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro zależą od sytuacji na rynkach finansowych oraz naszych decyzji inwestycyjnych. 
Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić część lub całość kapitału. Nie gwarantujemy, że 
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro osiągną swój cel inwestycyjny.

;Infolinia PPK

801 20 30 40
22 522 71 24 

Chcesz dowiedzieć się 
 więcej o PPK?

Zeskanuj kod QR lub wejdź 
 na www.nn.pl/PPK

http://nn.pl
https://www.nn.pl/dla-ciebie/emerytura-i-finanse/ppk-dla-pracownika?utm_source=ulotka&utm_medium=QR&utm_content=PPK

