
Заощадження, які Ви накопичуєте на своєму рахунку в Планах Капіталовкладень Працівників 
(PPK), не лежать пасивно на рахунку. Ми інвестуємо їх, щоб їхня вартість поступово зростала. 
Ознайомтеся з деталями.

аші фонди інвестують в акції та облігації. Частка цих інструментів у кожному фонді різна і буде змінюватися. 
Скільки коштів залучено в акції, а скільки в облігації, залежить від Вашого віку.

ми інвестуємо Ваші заощадження з думкою про довший термін і робимо це з врахуванням Вашого 
життєвого циклу. Простіше кажучи, наш фонд «старітиме» разом з Вами.

Платежі, які надходять на Ваш рахунок в PPK, 
ми інвестуємо у пенсійний фонд. Вам не 
потрібно нічого робити. Ми автоматично 
припишемо Вас до фонду, відповідного до 
Вашого віку. Ми зробимо це на підставі Вашої 
дати народження.

Ми пропонуємо дев'ять пенсійних фондів   
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro.  
Кожен з них адресований іншій віковій групі.  
У назві кожного фонду є дата. Це рік, близький 
до моменту, коли учасникам цього фонду 
виповниться 60 років.

Як ми інвестуємо  
Ваші гроші в PPK

Ми автоматично «припишемо» Вас  до фонду

Інвестуємо відповідно до Вашого віку
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Відскануйте QR-код або 
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Акції

Облігації

В процесі заощадження ми 
будемо зменшувати у фонді 
частку акцій. Ми поступово 
замінимо їх облігаціями.
Таким чином вартість Ваших заощаджень 
ставатиме все більш стабільною. Завдяки 
акціям Ваші гроші продовжуватимуть 
працювати на хороший результат.

Якщо Вам близько 60 років, 
більшу частину коштів ми 
інвестуватимемо в облігації. 
Приблизно 11,5% коштів ми 
вкладемо в акції1.
Ми хочемо, щоб Ваші заощадження 
були готові до виплати. Облігації – 
найменш ризиковані цінні папери.  
Їх норми прибутку зазвичай нижчі, ніж  
у акцій, але завдяки їм вартість 
заощаджень у фонді буде більш 
стабільною. Невелику частину грошей 
ми вкладемо в акції, щоб Ваші 
заощадження могли зрости.

Якщо Вам ще далеко до 60-ліття, ми інвестуємо більшу частину 
коштів фонду в акції. Решту – в облігації. 
Завдяки цьому у Вас є шанс досягти вищих результатів, особливо  
в довгостроковій перспективі. Акції мають вищий рівень ризику, ніж 
облігації. Це означає, що ціни на них більше коливаються. У фондах  
з більшою часткою акцій вартість заощаджень може змінюватися 
сильніше.



Ви можете в будь-який момент  змінити фонд, у який ми інвестуємо Ваші заощадження. Ви можете 
інвестувати в один або кілька фондів одночасно. 
Ви можете:
• перевести всі заощадження в обраний Вами фонд  

(або декілька фонів),
• перенаправляти майбутні внески до РРК в обраний фонд (або декілька фондів).

Ви можете постійно перевіряти, скільки у Вас заощаджень у PPK і який 
результат Вашого фонду.

На порталі Ви також знайдете коментарі до результатів наших фондів.

Наша досвідчена команда експертів Nationale-Nederlanden PTE щодня піклується про Ваші гроші в PPK.  
20 років ми інвестуємо пенсійні накопичення 3 мільйонів поляків.
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Результати фондів Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro залежать від ситуації на фінансових ринках і від наших інвестиційних рішень. Ви повинні враховувати ризик того, 
що вартість Ваших заощаджень може змінитися. Це означає, що Ви можете втратити частину капіталу. Ми не гарантуємо, що Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 
досягне  інвестиційної мети.

Зняття коштів у будь-який час: Якщо Ви знімаєте свої заощадження до  того, як Вам виповниться 60 років, на Ваш банківський рахунок буде зараховано поточну суму: 
100% Ваших внесків і 70% внесків Вашого роботодавця. Якщо фонд отримав прибуток, ми зменшимо його на податок на приріст капіталу. 30% платежів роботодавця 
надійде у ZUS. Державні субсидії будуть втрачені. 

Зняття коштів, коли Вам виповниться 60 років: Ви можете зняти всі заощадження зі свого PPK.
1  Коли Вам виповниться 60 років, у фондах Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030-2060  приблизно 88,5% Ваших заощаджень ми будемо інвестувати. В акції ми 
вкладемо  приблизно 11,5% коштів. Ми робимо це для того, щоб Ваші гроші все ще могли заробити. У фонді Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 з 2026 року ми 
взагалі не будемо інвестувати в акції. Це фонд з низьким рівнем ризику, який призначений для людей, які взагалі не хочуть вкладати гроші в акції. 

Як ми інвестуємо

Ви можете змінити свій фонд

Ви маєте постійний доступ до своїх грошей

Ваші гроші інвестують експерти

В акційній частині фондів:

В облігаційній частині фондів:

• Ми зосереджуємося на польських державних облігаціях.

Закон про РРК вказує фінансові інструменти, в які ми можемо інвестувати. Він також визначає максимальну або мінімальну суму коштів, яку ми можемо в них 
інвестувати.

i Змінити фонд  можна в сервісі PPK  
на порталі Moje NN (moje.nn.pl).

Увійдіть в PPK  
moje.nn.pl

• Зосереджуємося на 
польських компаніях.  
В них ми вкладаємо 
близько 65% коштів.

• Найбільшу частину заощаджень ми 
вкладаємо в найбільші польські  
компанії з індексу WIG20. Вони 
відповідають за щонайменше 40% 
коштів. Ми зобов’язані це робити 
відповідно до Закону про РРК. 

• Ми вкладаємо кошти теж в іноземні  
компанії  зі США та Західної Європи. 
Ми інвестуємо в них близько 35% 
коштів: 25% коштів в американські 
компанії, 10% – в європейські.


