
PPK w skrócie
Jak wygląda proces przystąpienia do PPK? Co powinieneś wiedzieć o tym systemie? 
Zapoznaj się z poniższymi informacjami i zobacz krok po kroku, co Cię czeka.
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W każdej chwili możesz powrócić do oszczędzania 
w ramach PPK. 

Co 4 lata każdy pracownik jest ponownie  
automatycznie włączany do programu 
(Twój pracodawca ma obowiązek poinformować Cię 
o tym fakcie). Możesz ponownie złożyć deklarację  
o rezygnacji z programu.
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Podpisanie przez Twojego pracodawcę umowy
o zarządzanie PPK w Nationale-Nederlanden

Dodatkowe wpłaty – powiększą w przyszłości Twoje 
oszczędności. Możesz zwiększyć wysokość swoich 
wpłat do maksymalnie 4% wartości pensji brutto.

Dziedziczenie środków – zgodnie z ustawą środki 
zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu. 
Możesz jednak złożyć pisemne oświadczenie,  
w którym wskażesz inne osoby uprawnione do tych 
środków w razie Twojej śmierci.

przystępujesz automatycznie

Teraz kolej na Twoje przystąpienie do PPK

Jeśli rezygnujesz z wpłat do PPK, 
pamiętaj:

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Możesz zdecydować, czy chcesz zostać, 
czy wolisz wstrzymać swoje wpłaty.

18-54 lata
  Jeżeli masz

przystępujesz po złożeniu deklaracji

55-69 lat
  Jeżeli masz

Czas na decyzję

Jeśli zostajesz w PPK, zastanów się 
nad dodatkowymi wpłatami lub 
dziedziczeniem środków
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Pamiętaj:
Z tylu źródeł będzie zasilane Twoje 
konto PPK. Są to:

• Twoje wpłaty – 2%*, 
• Wpłaty pracodawcy – 1,5%*,
•  Dopłaty ze strony państwa – 250 zł wpłaty 

powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej.

Oszczędności zgromadzone 
w ramach PPK można wypłacić 

w dowolnym momencie i na 
dowolny cel. 

Najbardziej opłacalna jest jednak 
wypłata środków po 60. roku życia – 

pozwala bowiem na uniknięcie 
potrąceń wynikających 

z przepisów prawa.

Jeżeli zmienisz pracodawcę, 
przysługuje Ci prawo do przeniesienia 

środków zgromadzonych w PPK 
do programu prowadzonego przez 

nowego pracodawcę. 
Możesz również zdecydować 

się na pozostanie w swoim 
dotychczasowym programie.

gromadzone na Twoim koncie 
w PPK należą wyłącznie 
do Ciebie.

możesz zrezygnować 
z wpłat do PPK, jak również 
wznowić ich przekazywanie.

w PPK jest dobrowolne.

W każdej chwili

Uczestnictwo Pieniądze

3 źródła

* wpłaty podstawowe


