
Twoje oszczędności  
na przyszłość

www.mojePPK.pl

Jak działa PPK?
Wpłaty na Twój prywatny rachunek PPK  
będą pochodzić z trzech źródeł:

  od Ciebie – Pracownika

  od Twojego Pracodawcy

  od Państwa

www.mojePPK.pl

PO 60. ROKU ŻYCIA możesz rozpocząć 
wypłatę zgromadzonych oszczędności, 
bez względu na to czy pracujesz, czy nie.

Jak najłatwiej i najkorzystniej możesz wypłacić oszczędności  
bez konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych?

!

Jednorazowo wypłacasz 25% swoich środków,  
a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach  
(przez 10 lat lub więcej). 

Niskie koszty 
Brak opłat od wpłat i wypłat oraz ukrytych kosztów.  
Maksymalny limit kosztów za zarządzanie  
przez instytucję finansową to 0,6% wartości  
aktywów netto funduszu w skali roku.

Możesz wypłacić wszystkie środki w dowolnym momencie – 
wracają one do Ciebie pomniejszone o:

  30% wysokości wpłat od Twojego Pracodawcy  
(trafia na Twoje indywidualne konto w ZUS),

  dopłaty ze strony Państwa,

  należny podatek od zysków kapitałowych.



Oto sytuacje, w jakich możesz skorzystać  
ze zgromadzonych oszczędności  
przed 60. rokiem życia:

Wpłaty  
z Twojego wynagrodzenia:

Wpłaty  
Twojego Pracodawcy: 

Wpłaty
Państwa:

Środki zgromadzone w PPK są Twoją 
prywatną własnością. Są dziedziczone 
i możesz je w każdej chwili wypłacić. 
W dowolnym momencie możesz 
z powrotem zacząć oszczędzać w PPK.

  wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto albo 
nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, jeżeli Twoje  
łączne miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120%  
minimalnego wynagrodzenia;

  dobrowolna wpłata dodatkowa – do 2% wynagrodzenia 
brutto.

  wpłata podstawowa – 1,5% wysokości Twojego  
wynagrodzenia brutto,

  wpłata dodatkowa – do 2,5% wysokości Twojego  
wynagrodzenia brutto. w przypadku poważnej choroby swojej, żony, męża  

lub dziecka (do 25% środków bez obowiązku zwrotu);

na pokrycie wkładu własnego, jeśli bierzesz kredyt 
na mieszkanie lub budowę domu (w wysokości do 100% 
środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat) – dotyczy 
osób przed 45. rokiem życia;

decydujesz się przelać oszczędności na inny rachunek PPK 
(np. w przypadku zmiany pracodawcy).

  wpłata powitalna w wysokości 250 zł (jednorazowo),

  dopłata roczna w wysokości 240 zł.

CO DALEJ Z TWOIMI
OSZCZĘDNOŚCIAMI? 

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści te nie zastępują obowiązujących przepisów prawa 
i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Treści te nie 
stanowią porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.


