
В PPK Ви отримуєте майже друге стільки, скільки вносите самі

То ви вирішуєте, коли скористаєтеся вашими грошима

Запрошуємо до PPK! (Плани 
Капіталовкладень Працівників)
Зробіть додаткові заощадження в рамках Планів Капіталовкладень 
Працівників (PPK). Дізнайся, яка від цього користь.

Внесок працівника 

2% від суми Вашої зарплати

Внесок роботодавця
1,5% Вашої зарплати

Доплати від держави
250 злотих так званий 
вітальний платіж  

240 злотих щорічна 
доплата1

Внески працівника і роботодавця нараховуються від суми заробітної плати брутто. Працівник та роботодавець можуть збільшити розмір своїх 
внесків до PPK. Працівник може внести додаткові 2%, a роботодавець 2,5%.

На Ваш рахунок у PPK потрапить:

• 60 злотих з Вашої винагороди
• 45 злотих з виплати  
Роботодавця

Ви також  отримаєте доплати від держави.

`Якщо Ви заробляєте 3 тис. злотих 
брутто на місяць

;Інфолінія PPK
801 20 30 40
22 522 71 24 

У будь-який час
Ви можете зняти поточну 
вартість своїх заощаджень.
На ваш банківський рахунок 
потраплять:
•  100% коштів, що надходять 

з Ваших внесків
•  70% коштів, що надходять з внесків 

роботодавця
Якщо фонд отримав прибуток, ми 
відрахуємо з нього 19% податку на 
доходи капіталу (який нараховується 
тільки від прибутку). 
30% коштів, що надходять з внесків 
роботодавця потраплять до ZUS і ви 
отримаєте їх у формі пенсії. Але ви 
не матимете змоги отримувати 
доплати від держави.

Після досягнення 60 років
Ви можете зняти всі свої заощадження.

На власний початковий 
внесок
До часу досягнення Вами 45-річного віку,  
у разі взяття іпотечного кредиту, Ви можете 
скористатися з усієї суми, накопиченої в PPK 
на цей момент. Ви повинні повернути гроші 
до свого PPK протягом 15 років.

Якщо Ви серйозно захворієте
Ви можете скористатися 25% суми, 
зібраної в PPK, без обов’язку її повернення 
у разі серйозного захворювання, виявленого 
у Вас, або вашого чоловіка/дружини, або дитини.

Дізнайтеся більше 
про PPK

Відскануйте QR-код або 
завітайте на 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


Якщо вам від 18 до 54 років, ми запишемо 
вас автоматично. Ви нічого не мусите 
робити. Якщо Ви у віці 55-69 років, ми 
запишемо Вас на ваш запит. Подайте його 
до відділу кадрів.

Участь у PPK є добровільною. Якщо ви  
не хочете робити заощадження в PPK,  
ви можете подати декларацію про відмову 
від участі в PPK до відділу кадрів. 

У PPK Ви маєте швидкий доступ до своїх грошей

Як розпочати робити заощадження в PPK?

Після входу до сервісу PPK
• Ви зможете перевірити, скільки у вас       
   заощаджень
• Ви вирішуєте, коли і як Ви будете 
   знімати свої гроші
• Ви вказуєте осіб, які отримають Ваші грош 
   з PPK у разі Вашої смерті

1 Ви отримаєте вітальну доплату, якщо будете вносити кошти на свій PPK протягом щонайменше трьох повних календарних місяців. Ви отримаєте щорічну доплату  
за попередній календарний рік. Ви отримаєте її у випадку, якщо у попередньому році на вашому PPK були накопичені кошти, що дорівнюють базовим внескам від  
6 мінімальних заробітних плат, встановлених у попередньому році.
2 Змодельована сума заощаджень була розрахована за допомогою калькулятора PPK, доступного на сайті nn.pl - при припущенні щомісячних базових внесків з зарплати 
брутто у розмірі 5 тис. злотих, протягом 25 років і передбачуваною річною прибутковістю інвестицій на рівні 3,5%. Калькулятор використовується лише з метою 
моделювання результатів заощаджень в PPK. Розрахунки наведені лише для ілюстрації та не можуть вважатися пропозицією у розумінні Цивільного кодексу. Інвестування 
у фонди пов'язане з інвестиційними ризиками, що може означати втрату якоїсь частини внесеного капіталу – в залежності від ринкових умов і результатів інвестиційних 
рішень. Nationale-Nederlanden Dobrowolne Fundusze Emerytalne Nasze Jutro не гарантують досягнення прийнятої інвестиційної мети або досягнення результату, 
представленого в калькуляторі. 26
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iВкажіть ваш e-mail та номер 
телефону.
Завдяки цьому ви швидше і легше 
зможете залогуватися. Скористайтеся 
контактною формою PPK. Подайте його 
до відділу кадрів.
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Якщо у вас уже є PPK з попередньої роботи, 
ви можете перевести свої заощадження  
до PPK у Nationale-Nederlanden.

У вас є два варіанти:
• Подайте заяву на трансфер коштів до 

відділу кадрів.
• Ви можете перерахувати кошти самостійно 

увійшовши у свій поточний PPK.

Створіть ваші додаткові заощадження

Завдяки PPK після 25 років 
заощаджень i інвестування 
ви можете накопичити 
73 631 злотих2

Протягом цього часу 
ви самостійно відкладете 
лише 25 572 злотих

22 630 злотих
прибуток, отриманий 
у випадку інвестування 
у фонд

19 179 злотих
кошти, що надходять 

з внесків роботодавця

25 572 злотих
кошти, що надходять 

з Ваших внесків

6 250 злотих
кошти, що надходять 
з доплат від держави

73 631  
злотих

Дізнайтеся більше 
про PPK

Відскануйте QR-код або 
завітайте на www.nn.pl/PPK

;Інфолінія PPK
801 20 30 40
22 522 71 24 

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

