
PPK
– Twoje    oszczędności

Ty decydujesz,  
czy oszczędzasz  

w PPK
Formalności zostaw 

pracodawcy

W PPK otrzymujesz niemal drugie tyle, ile wpłacasz

budowane    małymi     krokami

Wpłata pracownika 

2% Twojego 
wynagrodzenia

Wpłata pracodawcy 

1,5% Twojego 
wynagrodzenia

Dopłaty państwowe 
250 zł na start  
240 zł rocznie*

Wpłaty pracownika i pracodawcy są naliczane od wynagrodzenia brutto.

Po 25 latach oszczędzania i inwestowania w PPK

• Twoja wpłata 100 zł miesięcznie

• Wpłata pracodawcy 75 zł miesięcznie

• Wpłata państwa 250 zł na start, 240 zł rocznie*

możesz zgromadzić – 116 383 zł**

Do Twojego PPK trafi

Tylko 1/3 tej kwoty to Twoje wpłaty  
Pozostałą część zyskujesz dzięki wpłatom pracodawcy  
i państwa oraz inwestowaniu kapitału

Jeśli zarabiasz 

5 tys. zł 
brutto



* Wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi PPK, który oszczędza w PPK i dokonuje wpłat podstawowych przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. 
Dopłata roczna przysługuje osobie, która w poprzednim roku kalendarzowym zgromadziła łącznie na wszystkich rachunkach PPK kwotę równą przynajmniej 
wpłatom podstawowym należnym od 6-krotności pensji minimalnej. 

** Symulowana kwota oszczędności została wyliczona z wykorzystaniem kalkulatora PPK dostępnego na stronie nn.pl – przy założeniach comiesięcznych 
wpłat podstawowych od wynagrodzenia brutto 5 tys. zł, przez okres 25 lat i zakładanej rocznej stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 3,5%. Kalkulator służy 
wyłącznie symulacji wyników oszczędzania w ramach PPK. Przedstawione wyliczenia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału – w zależności od 
warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych. Nationale-Nederlanden Dobrowolne Fundusze Emerytalne Nasze Jutro nie gwarantują realizacji 
przyjętego celu inwestycyjnego ani uzyskania zaprezentowanego w kalkulatorze wyniku inwestycyjnego.

       Jak wypłacić pieniądze z PPK

>> Aktywuj dostęp do PPK <<

W każdym momencie
Otrzymasz bieżącą wartość środków 
zgromadzonych w PPK:
•  100% środków pochodzących z Twoich wpłat

•  70% środków pochodzących z wpłat pracodawcy

Jeśli fundusz wypracował zysk, potrącimy  
z niego 19% podatek od dochodów kapitałowych. 
30% środków pochodzących z  wpłat pracodawcy 
trafi do ZUS i otrzymasz je w formie emerytury. 
Utracisz wszystkie dopłaty państwowe.

Po 60. roku życia
Wypłacisz całość środków 
zgromadzonych w PPK  

Wybierz jeden z wariantów wypłaty:

1.    25% środków jednorazowo, resztę  
w co najmniej 120 ratach

2.  Całość środków w co najmniej  
120 ratach. 

Na wkład własny 
Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego  
możesz skorzystać z całości środków  
w PPK. Pieniądze musisz zwrócić na swoje PPK  
w ciągu 15 lat (warunki spłaty zostaną określone  
w umowie).

Gdy poważnie  
zachorujesz 
Możesz bezzwrotnie skorzystać  
z 25% środków w PPK, gdy ciężko 
zachorujesz Ty lub Twój małżonek  
albo dziecko.

Swój numer rachunku PPK znajdziesz w liście powitalnym  
od Nationale-Nederlanden PTE.!
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Infolinia PPK:  

801 20 30 40

        PPK to Twoje pieniądze

Zaloguj się do PPK  

i decyduj o swoich oszczędnościach:
•  Masz bieżący dostęp do informacji o swoich środkach w PPK

•  Wskazujesz osoby, które otrzymają Twoje pieniądze z PPK  
w przypadku Twojej śmierci

• Decydujesz, kiedy i jak wypłacisz swoje pieniądze

http://moje.nn.pl

