Pracownicze plany kapitałowe w PZU –
rekordowe zyski i zniżki na ubezpieczenia
Posiadacze kont w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) ubiegły rok mogą zaliczyć do bardzo udanych.
W pierwszym pełnym roku funkcjonowania PPK potwierdziły, że ten powszechny i dodatkowy system oszczędzania
doskonale działa, a środki zgromadzone na kontach właścicieli są skutecznie pomnażane. Ci, którzy zdecydowali się
pozostać w planie, podjęli jedną z najlepszych decyzji finansowych w 2020 roku.
Wpłacasz złotówkę, drugą dostajesz
Osoby, które nie zrezygnowały z oszczędzania w PPK, mogą cieszyć się ponad przeciętnym zwrotem z odłożonych na swoim
koncie środków. Instytut Emerytalny – niezależna instytucja skupiająca ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym,
ubezpieczeniami i długoterminowym oszczędzaniem – wziął pod lupę ten sposób odkładania na jesień życia. Instytut
policzył, ile zyskał uczestnik PPK, który przez dwanaście ostatnich miesięcy otrzymywał przeciętne wynagrodzenie.

1453 zł

koszt uczestnictwa w PPK

2831 zł

suma oszczędności pracownika w PPK
na koniec 2020 roku

1378 zł

zysk pracownika
(suma oszczędności pracownika w PPK)

Pracownik, który otrzymywał w 2020 roku przeciętne wynagrodzenie, w pierwszym rok oszczędzania w ramach PPK
uzyskał więc stopę zwrotu w wysokości 95 proc. To znaczy, że ma na koncie o 95 proc. więcej pieniędzy, niż sam wpłacił.
Stopa zwrotu dla osoby oszczędzającej na lokacie w banku wyniosła około 1-2 proc.

Czy wiesz, że...
Ideą oszczędzania w ramach PPK jest odkładanie pieniędzy
na czas, gdy zakończymy zawodową aktywność. Ale oszczędności
można wypłacić w każdej chwili. Jeśli powodem jest ciężka
sytuacja życiowa, choroba pracownika albo kogoś z jego rodziny,
nie trzeba płacić podatku od zysków z inwestycji. Oszczędności
mogą też posłużyć jako wkład do kredytu mieszkaniowego czy
zakupu mieszkania. W przypadku śmierci uczestnika całość
zaoszczędzonych środków jest dziedziczona.
Blisko 9/10 Brytyjczyków ma odpowiednik pracowniczego planu
kapitałowego i odkłada wraz z pracodawcą na dodatkową
emeryturę. Z planów kapitałowych korzystają Holendrzy,
Irlandczycy, jak również mieszkańcy Nowej Zelandii czy Niemiec.
Pełna lista dodatkowych korzyści dla pracowników
oszczędzających w PPK z TFI PZU i szczegółowe informacje są
dostępne na: emeryturappk.pzu.pl/benefity.

Jak sprawdzać stan swojego rejestru w PPK?
Każdy uczestnik PPK może w dowolnym momencie sprawdzić
wartość zgromadzonych przez siebie środków. Służy do tego
specjalny serwis inPZU. Tych, którzy jeszcze z niego nie skorzystali, zachęcamy do odwiedzenia strony inpzu.pl i kliknięcia
„Zaloguj”, a następnie „Pierwsze logowanie” w sekcji „Uzyskaj
dostęp do swojego rachunku PPK”. Dzięki temu można poznać
aktualną wartość zgromadzonych środków oraz zarządzać
swoim PPK.

Dodatkowe benefity
Z bezpłatnego ubezpieczenia NNW uczestnik może skorzystać,
jeśli:
na jego rachunku PPK zostały rozliczone minimum 3 wpłaty,
zalogował się do serwisu inPZU.pl, podał e-mail i wyraził
zgodę na jego dalsze przetwarzanie.

Wygraj iPhone 11! Weź udział w loterii
dla uczestników PPK w PZU
Dołącz do akcji dla uczestników PPK. Każdy, kto poprawnie zaloguje się
w serwisie inPZU.pl, będzie mógł wziąć udział w losowaniu iPhone’ów 11.
Co miesiąc do wygrania są 2 smartfony!
Nie czekaj – zaloguj się do inPZU.pl już dziś!

Wystarczą trzy spełnione warunki, żeby wziąć udział w losowaniu:

masz aktywny dostęp do swojego rachunku PPK
w serwisie inPZU.pl, a w danych uzupełniony jest e-mail,

pracodawca wpłacił na Twój rachunek PPK
co najmniej jedną wpłatę,

na Twoim rachunku PPK nie zarejestrowaliśmy żadnego rodzaju
wypłaty ani rezygnacji z wpłat.

Warunki muszą być spełnione łącznie na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego daną turę losowania.
Szczegółowe informacje na temat loterii znajdziesz w regulaminie, który jest zamieszczony na stronie emeryturaPPK.pzu.pl.

Ten materiał skierowany jest do osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających, które zawarły umowę o zarządzanie PPK z PPK inPZU Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym
Otwartym zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU SA zawarte są w „Regulaminie prowadzenia PPK przez PPK
inPZU SFIO” dostępnym na stronie emeryturappk.pzu.pl. Inwestowanie w Fundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o Funduszu i jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz
w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny i uzyskasz określony wynik inwestycyjny. TFI PZU SA podlega
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dane zaprezentowane w sekcji „Wpłacasz złotówkę, drugą dostajesz” opracowane na podstawie raportu „Podsumowanie wyników PPK na
koniec 2020 roku” przygotowanego przez Instytut Emerytalny (styczeń 2021 roku). Szczegółowe informacje na temat benefitów przeznaczonych dla Uczestników PPK oraz organizowanej
loterii znajdziesz na stronie emeryturappk.pzu.pl.

