
Зняти гроші з рахунку в PPK можна в будь-який час.

Чому я не отримаю всі свої заощадження?

PPK має допомогти Вам накопичити додаткові
заощадження на пенсію. Тому Вам буде
найкорисніше забрати гроші, коли вам виповниться
60 років. Тоді Ви отримаєте всі свої заощадження
без жодних відрахувань.

Заощадження в РРК належать тільки Вам. Ви вирішуєте, коли і як їх зняти. Дізнайтеся більше.

Кошти в РРК можна використовувати для фінансування власного внеску в іпотечний кредит на придбання
або будівництво нерухомості.

Як можна зняти накопичені
кошти з рахунку в РРК?

В будь-який час

На власний внесок

[Ви можете скористатися заощадженнями до часу досягнення Вами 45-річного віку.

[Ви маєте 15 років на те, щоб повернути кошти на свій рахунок в PPK.

[Ви можете знімати гроші з усіх своїх PPK.

[З Вас не стягуватимуться з цього приводу жодні комісії.

Якщо:

• Ви не повернете гроші на свій рахунок в РРК,

• розпочнете повертати кошти лише через
5 років,

• не встигнете повернути гроші на свій рахунок
в РРК протягом 15 років,

_Ви заплатите 19% податку на приріст
капіталу від суми, яку Ви не повернете
вчасно на свій рахунок в PPK.

Що з рештою коштів?

• 30% внесків роботодавця буде перераховано до
ZUS. Ви отримаєте їх у свій час у вигляді пенсії.

• Ви втратите державні субсидії.

При бажанні можна зробити це до свого
60-річчя, на свій банківський рахунок
Ви отримаєте поточну вартість:
• Ваших внесків,
• 70% внесків роботодавця.
Ви заплатите 19% податку від прибутку фонду.
Ми розрахуємо його за Вас.

• Зробити це можна в сервісі
Moje NN.

• Гроші надійдуть на Ваш рахунок
протягом 5 робочих днів.

• Заяву на виплату грошей Ви
можете знайти в сервісі Moje NN.
Додайте до заяви рішення банку
про надання Вам кредиту.

• Підпишіть з нами угоду про виплату коштів.
Ми вкажемо в угоді дані, що стосуються
повернення грошей і умови, які Ви повинні
виконати, щоб не платити податок
на приріст капіталу з грошей, які Ви знімаєте
з рахунку в РРК.

Як зняти накопичені кошти?

Як знімати гроші?

;Інфолінія PPK

801 20 30 40
22 522 71 24

Дізнайтеся більше
про PPK

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



Ви знімете всі свої заощадження, коли Вам виповниться 60 років.
Ви можете це зробити двома способами:
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1 Скористатися грошима з РРК можна лише у разі т. зв. серйозного захворювання. Перевірте, чи Ви маєте право зняти свої заощадження. Перелік захворювань можна
знайти в Законі про PPK (ст. 2 абз. 1 п. 23).

У разі серйозної хвороби

Коли Вам виповниться 60 років

Якщо Ви серйозно захворієте, Ви можете скористатися 25% коштів, накопичених в РРК. Ви також можете
зняти гроші, якщо захворіє Ваша дитина або чоловік.

[Ви можете використовувати свої заощадження кожного разу, коли Ви, або Ваші близькі серйозно
захворієте. Щоразу Ви можете використати 25% коштів, накопичених на Вашому рахунку в PPK.

[Вам не доведеться повертати гроші на рахунок в РРК.

[З Вас не стягуватимуться з цього приводу жодні комісії.

• Якщо сума щомісячної виплати менше 50 злотих, Ви отримаєте всі гроші одноразово.
• Ви самі вирішуєте, чи зняти свої заощадження одним платежем чи менш ніж 120 частковими

платежами.

У кожному з цих випадків Ви заплатите 19% податку на прибуток фонду. Ми нарахуємо його з прибутку,
який «напрацювали» 75% накопичених коштів.

125% коштів зняти одноразово, решту – в не менше ніж 120 щомісячних виплатах.

2Всі кошти – в не менше ніж 120 щомісячних виплатах.

• Заяву на виплату грошей Ви можете знайти в сервісіMoje NN.
• Додайте до заяви документи, які підтверджують серйозне захворювання,

а у разі Ваших близьких додайте ще свідоцтво про шлюб або народження дитини.

Зробити це можна в сервісіMoje NN. Там Ви вирішуєте, як Ви хочете зняти свої гроші.

Як знімати гроші?

Як знімати гроші?

;Інфолінія PPK

801 20 30 40
22 522 71 24

Дізнайтеся більше
про PPK

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


