
Możesz wypłacić pieniądze z PPK zawsze kiedy ich potrzebujesz.

Dlaczego nie dostanę całych oszczędności?

PPK ma pomóc Ci zgromadzić dodatkowe
oszczędności na emeryturę. Dlatego najkorzystniej
będzie, jeśli wypłacisz pieniądze, kiedy skończysz 60
lat. Wtedy otrzymasz całe swoje oszczędności, bez
żadnych potrąceń.

Oszczędności w PPK należą tylko do Ciebie. Korzystaj z nich, kiedy potrzebujesz. Dowiedz się więcej.

Możesz wykorzystać pieniądze z PPK, żeby sfinansować wkład własny w kredycie hipotecznym na zakup
lub budowę nieruchomości.

Jak możesz wypłacić
pieniądze z PPK?

Wkażdej chwili

Na wkład własny

[Możesz skorzystać z oszczędności zanim skończysz 45 lat.

[Masz 15 lat, aby zwrócić środki na swoje PPK.

[Możesz wypłacić pieniądze zewszystkich swoich PPK.

[Nie poniesiesz żadnych opłat.

Jeśli:

• nie zwrócisz pieniędzy na swoje PPK,

• zaczniesz spłatę środków dopiero po 5 latach,

• nie skończysz zwracać pieniędzy na swoje PPK
w ciągu 15 lat,

_zapłacisz 19% podatku od dochodów
kapitałowych (tzw. podatek Belki) od kwoty,
której nie zwrócisz na swoje PPK.

Co z pozostałymi środkami?

• 30% wpłat pracodawcy trafi do ZUS. Otrzymasz je
w formie emerytury,

• stracisz dopłaty państwowe.

Jeśli zrobisz to zanim skończysz 60 lat, na
swoje konto bankowe otrzymasz aktualną
wartość:

• Twoich wpłat,

• 70% wpłat pracodawcy.
Jeśli te środki wypracowały zysk, potrącimy z niego 19%
podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki).

• Złóż wniosek w serwisie
Moje NN (moje.nn.pl).

• Pieniądze trafią na Twoje
konto w ciągu 5 dni roboczych.

• Wniosek do wypłaty znajdziesz
w serwisie Moje NN. Dołącz do
niego decyzję kredytową.

• Podpisz z nami umowę o wypłatę środków.
Podajemy w niej dane do spłaty oraz
warunki, które musisz spełnić, by nie
zapłacić podatku od dochodów
kapitałowych od pieniędzy, które wypłacasz.
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Zeskanuj kod QR lub wejdź
na www.nn.pl/PPK



Całe swoje oszczędności wypłacisz, gdy skończysz 60 lat.

Zrobisz to na dwa sposoby:

45
8-

N
N

-2
02

2/
7

1 Z pieniędzy z PPK możesz skorzystać tylko w przypadku tzw. poważnego zachorowania. Sprawdź, czy jesteś uprawniony, by wypłacić oszczędności. Listę chorób znajdziesz
w ustawie o PPK (art. 2 ust. 1 pkt. 23).

Wprzypadku poważnej choroby

Gdy skończysz 60 lat

Gdy poważnie zachorujesz1, możesz skorzystać z 25% oszczędności w PPK. Pieniądze możesz też wypłacić,
jeśli zachoruje Twoje dziecko lub małżonek.

[Oszczędności możesz wykorzystać za każdym razem, gdy poważnie zachorujesz Ty lub Twoi bliscy.

Za każdym razem możesz skorzystać z 25% środków w PPK.

[Nie musisz zwracać pieniędzy do PPK.

[Nie poniesiesz żadnych opłat.

• Jeśli kwota raty jest mniejsza niż 50 zł, całość pieniędzy otrzymasz jednorazowo.

• Możesz wypłacić oszczędności jednorazowo lub w mniej niż 120 ratach.

W każdym z tych przypadków od zysku funduszu zapłacisz 19% podatek od dochodów kapitałowych
(tzw. podatek Belki). Naliczymy go od zysku, który wypracowało 75% środków.

125% środków jednorazowo, a pozostałą część w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

2Całość środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

• Wniosek do wypłaty znajdziesz w serwisie Moje NN.
Dołącz do niego dokumenty, które potwierdzają poważne zachorowanie.

• W przypadku Twoich bliskich prześlĳ dodatkowo także akt małżeństwa lub urodzenia dziecka.

Złóż wniosek w serwisie Moje NN. Tam zdecydujesz, jak chcesz wypłacić swoje pieniądze.
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