Numer 1

na rynku

emerytur
Nasze doświadczenie to jeden
z wielu powodów, żeby nas wybrać

Nationale-Nederlanden PTE to firma powołana do zarzadzania środkami w ramach
PPK. Teraz głos należy do Was – Rady Pracowników. Postaramy się ułatwić Wam
podjęcie decyzji, pokazując, dlaczego warto nam zaufać.

Dlaczego Nationale-Nederlanden PTE?
Lider rozwiązań emerytalnych w Polsce:
• najwyższa długoterminowa stopa

• największe aktywa wśród

zwrotu w OFE – 341,9%
(od maja 1999 do grudnia 2018 r.)

OFE – 40 mld zł aktywów
na koniec grudnia 2018 r.

• najlepszy Dobrowolny Fundusz
Emerytalny na rynku zgodnie
z rankingiem Rzeczpospolitej
z marca 2018 r.

Stabilny partner z ogromnym doświadczeniem inwestycyjnym:
jasno zdefiniowana strategia inwestycyjna
ekspert w dziedzinie długoterminowego oszczędzania
profesjonalny zespół inwestycyjny

Prostota przy wdrożeniu i obsłudze PPK:
portal PPK dla pracodawców – narzędzie, które ułatwi zawarcie umów o PPK, jak i bieżącą obsługę

manual obsługowy – przeznaczony dla osób zarządzających systemem po stronie pracodawców

wsparcie opiekuna – usługa opiekuna dedykowanego dla firm

n-Serwis dla pracowników – podgląd stanu swoich aktywów oraz składanie zleceń i dyspozycji

materiały do komunikacji wewnętrznej – wypełnienie obowiązku informacyjnego pracodawcy
wynikającego z ustawy

Dlaczego warto?
3 źródła zasilania konta PPK:
Pieniądze

• Twoje wpłaty – 2%*,
• Wpłaty pracodawcy – 1,5%,*
• Dopłaty ze strony państwa – 250 zł
wpłaty powitalnej oraz 240 zł
dopłaty rocznej

gromadzone na Twoim koncie PPK
należą wyłącznie do Ciebie

Oszczędności

Wpłaty

zgromadzone w ramach PPK
możesz wypłacić w dowolnym
momencie i na dowolny cel**

W każdej chwili możesz
zrezygnować z wpłat do PPK, jak
również wznowić ich przekazywanie

* Wpłaty podstawowe
** Wcześniejsze wycofanie, za wyjątkiem określonych przypadków, wiąże się ze stratą części środków pochodzących z wpłat pracodawcy i utratą
całości dopłat od państwa oraz potrąceniem podatku od zysków kapitałowych od pozostałych środków.
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