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Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię PPK
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Dopłaty państwe: Wpłata powitalna (na start) przysługuje uczestnikowi PPK, który dokonuje wpłat podstawowych przez co najmniej trzy pełne 
miesiące kalendarzowe. Dopłata roczna przysługuje osobom, które w poprzednim roku kalendarzowym zgromadziły łącznie na wszystkich 
rachunkach PPK co najmniej, kwotę równą wpłatom podstawowym należnym od 6-krotności pensji minimalnej. W przypadku uczestników PPK, 
którzy dokonują wpłat podstawowych o stawce obniżonej (do 0,5%), minimalny próg wynosi 25% powyższego limitu.

Uczestnictwo w PPK: Do PPK mogą przystąpić osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK, czyli osoby od których wynagrodzenia są 
odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

RRyzyko inwestycyjne: 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.

• Sprawdź wartość swoich oszczędności
• Decyduj o swoich pieniądzach

>> Zaloguj się do PPK <<

Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie – zapiszemy Cię do PPK i będziemy 
odprowadzać wpłaty. Od Naonale-Nederlanden PTE otrzymasz list powitalny z Twoim 
indywidualnym rachunkem PPK.

>> Dowiedz się więcej <<

Jak zapisać się do PPK?
Możesz oszczędzać w PPK, jeśli pracujesz w naszej firmie co najmniej 90 dni.

Jeśli jesteś w wieku:
18–54 lat  zapisujemy Cię automatycznie, chyba że złożysz pisemną rezygnację z PPK. 

W każdym momencie możesz zmienić swoją decyzję i przystąpić do PPK 
(wypełnij odpowiednią deklarację w dziale kadr).

55–69 55–69 lat możesz zapisać się do PPK na swój wniosek (wypełnij odpowiednią deklarację 
    w dziale kadr).

Dowiedz się więcej o PPK

• Na bieżąco sprawdzasz wartość swoich oszczędności
• Ty decydujesz kiedy je wypłacisz
• W przypadku Twojej śmierci, pieniądze są dziedziczone

PPK to Twoje pieniądze

Wpłaty pracownika i pracodawcy są naliczane od wynagrodzenia bruo.

Wpłata pracownika
2% Twojego
wynagrodzenia

Wpłata pracodawcy
1,5% Twojego
wynagrodzenia

Dopłaty państwowe
250 zł na start
240 zł rocznie

W PPK otrzymujesz niemal drugie tyle, ile wpłacasz

Pracownicy naszej firmy mogą oszczędzać w ramach pracowniczego 
planu kapitałowego (PPK) w Naonale-Nederlanden PTE. 
Przypominamy jak działa PPK i jak zapisać się do programu.
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