
Autozapis do PPK

Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU SA są zawarte w „Regulaminie prowadzenia PPK przez PPK inPZU SFIO” dostępnym na stronie emeryturappk.pzu.pl. Inwestycje w fundusze 
inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy zapoznać się z prospektem informacyjnym inPZU SFIO oraz kluczowymi 
informacjami dla  inwestorów na stronie pzu.pl. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Starzejące się społeczeństwo – w 2050 r. populacja 60+ 
ma stanowić aż 40% ludności w Polsce (szacunki GUS).

Spadająca liczba urodzeń (niż demograficzny).

Z czego to wynika?

Nie zostaniesz ponownie zapisany do PPK, jeżeli:

przed 1 kwietnia 2023 r. skończyłeś 55 lat 
i nie złożyłeś pracodawcy wniosku 
o zawarcie w Twoim imieniu umowy 
o prowadzenie PPK

przed 1 kwietnia 2023 r. skończyłeś 70 lat 
(nawet jeśli złożysz pracodawcy wniosek o zawarcie 
w Twoim imieniu umowy o prowadzenie PPK)

od 1 marca 2023 r. ponownie złożysz pracodawcy 
deklarację rezygnacji z wpłat do PPK

Prognozy emerytalne

Według prognoz emerytalnych poziom przychodów osób na emeryturze spadnie nawet o 65-75%*.  Twoja decyzja podjęta dzisiaj będzie 
miała duży wpływ na uniknięcie tej sytuacji w przyszłości.

* źródło: Eurostat

Twoja wpłata – 2% wynagrodzenia brutto.

Wpłata pracodawcy – 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto.

Dopłaty ustawowe: 250 zł (wpłata powitalna) 
i 240 zł co rok (dopłata roczna).

Kiedy najlepiej skorzystać ze środków z PPK?

Po 60. roku życia (25% swoich oszczędności wypłacisz jednorazowo, a 75% w 120 miesięcznych ratach). Przed 60. rokiem życia możesz 
dokonać „zwrotu” (pomniejszonego o dopłaty od państwa, podatek od zysków kapitałowych i 30% wpłat pracodawcy, które trafią na Twoje 
indywidualne konto w ZUS).

Autozapis do PPK oznacza, że od 1 kwietnia 2023 r. Twój pracodawca będzie dokonywał za Ciebie wpłat do PPK. 
Jeśli wcześniej złożyłeś pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 r.

PPK to Twoje oszczędności z trzech źródeł, a Ty 
finansujesz tylko jedno z nich:

Autozapis do PPK to szansa dodatkowego i opłacalnego oszczędzania, z możliwością 
skorzystania ze zgromadzonych pieniędzy w dowolnym czasie. Coraz więcej osób w Polsce 
dobrowolnie zapisuje się do PPK i powiększa swoje oszczędności.

22 640 05 55 | emeryturappk.pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

INFORMACJA REKLAMOWA

Zeskanuj kod QR 
i dowiedz się więcej!


