
Witamy w Pracowniczym Planie 
Kapitałowym z BNP Paribas TFI S.A.!

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system 
oszczędzania na emeryturę finansowany przez Pracowników, 
Pracodawców oraz Państwo. Wszystkie zgromadzone na 
rachunku Uczestnika pieniądze są Jego własnością i podlegają 

dziedziczeniu.

Wp ła ta 
P ra codawcy

1,50 %
+ d obrowolnie 

d odatkowo do 2,50%

P a ńs two Wp ła ta 
P ra cownika*

INDYWIDUALNY RACHUNEK UCZESTNIKA PPK
g romadzenie kapitału i inwestowanie w Subfundusze Zdefiniowanej Daty

Dopłaty roczne: 

240 ,0 0  zł
je dnorazowa wpłata 
p owitalna: 250,00 zł

2,0 0 %
+ d obrowolnie 

d odatkowo do 2,00%

* Osoby zar abiające poniżej 120% wynagrodzenia minimalnego mogą 
zawnioskować o niższą wpłatę w wysokości 0,50%-2,00% zachowując 

możliwość otr zymania wpłaty powitalnej i dopłaty r ocznej



P ensja 

b rutto

Wartoś ć zgromadzonych 

ś rodków w wieku 

60 lat*

Środki wpłacone 

przez P racownika po

30 latach oszczędzania

3 490 75 330 8 495

4 000 136 577 38 945

4 500 151 845 43 814

5 000 167 113 48 682

5 500 182 381 53 550

6 000 197 649 58 418

7 000 228 185 68 154

* War tość zgromadzonych środków w wieku 60 lat (składka Pracownika, Pracodawcy i Państwa + zakładany zysk z inwestycji 4,00% rocznie).
Symulacja zakłada wzrost zarobków w wyso kości 2 ,00% rocznie. W ostatnich latach wzrost zarobków w Polsce kształtował s ię w granicach 2 ,00-7,00%.Dla zarobków
3 490,00 zł brutto przyjęto obniżoną do 0 ,50% składkę Pracownika. Założono również brak wpłat dodatkowych. Założony roczny zysk z inwestycji to 4,00%.
Wyliczenia dokonano za pomocą Kalkulatora PPK: www.mojeppk.pl/kalkulator.

Ile możesz zaoszczędzić w PPK?
Jeżeli przystąpisz do PPK w wieku 30 lat:

P ensja 

b rutto

Wartoś ć zgromadzonych 

ś rodków w wieku 

60 lat *

Środki wpłacone 

przez P racownika po

20 latach oszczędzania

3 490 37 967 5 088

4 000 68 286 23 325

4 500 75 845 26 241

5 000 83 403 29 157

5 500 90 961 32 073

6 000 98 519 34 988

7 000 113 636 40 820

Jeżeli przystąpisz do PPK w wieku 40 lat:

Kto może przystąpić do PPK?
• Automatycznie zostają zapisani wszyscy Pr acownicy w wieku od 18 do 55 lat, jeżeli nie złożą deklar acji r ezygnacji z wpłat do PPK.

• Osoby pomiędzy 55 a 70 r okiem życia pr zystępują do PPK na zasadzie dobr owolności.

• Pr acownicy, którzy ukończyli 70 lat w pierwszym dniu zatr udnienia nie mają możliwości pr zystąpienia do PPK.

http://www.mojeppk.pl/kalkulator


Kiedy możesz wypłacić pieniądze?

Przed ukończeniem 60. roku życia

W DOWOLNYM MOMENCIE

• Nadal zachowasz ponad połowę więcej niż wpłaciłeś , 
(pomimo zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, 
składek ZUS od środków wpłaconych przez Twojego 
Pracodawcę oraz zwrotu dopłat od Państwa).

POWAŻNE ZACHOROWANIE

• Możesz wypłacić do 25% środków bez obowiązku zwrotu, 
jeśli Ty albo ktoś z Twojej najbliższej rodziny zapadnie 
na ciężką chorobę.

NA POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO

• Jeśli nie ukończyłeś 45 roku życia i bierzesz kredyt 
hipoteczny na mieszkanie lub budowę domu możesz 
wypłacić do 100% zgromadzonych oszczędności. 

• Masz obowiązek dokonać zwrotu tych pieniędzy na Twój 
rachunek PPK w ciągu 15 lat.

NIE ZAP ŁACISZ podatku od 
zys ków kapitałowych (19%).

min. 75%
zgromadzonych środków 

rozłożysz na min. 120 
miesięcznych rat

Możesz też wypłacić śr odki jednorazowo, lub w mniejszej liczbie 
r at, płacąc podatek od zysków kapitałowych (19%).

JEŻELI

Po ukończeniu 60. roku życia

Zgromadzone oszczędności są Twoją 
własnością i podlegają dziedziczeniu.

1

Otrzymujesz atrakcyjne dopłaty 

od Pracodawcy i Państwa.
2

Bardzo niskie koszty zarządzania. 3

Korzyści podatkowe przy wypłacie środków 
po 60. roku życia.

4

W każdym momencie masz możliwość rezygnacji 
z PPK i otrzymania zwrotu pieniędzy. Możesz 
również w każdej chwili powrócić do 
oszczędzania (pod warunkiem złożenia 
odpowiednich pisemnych deklaracji).

5

Co możesz zyskać jako 
Uczestnik PPK?



Jak uzyskasz informacje o Twoim rachunku w PPK?

Szczegółowe informacje o PPK dostępne są na stronie www.ppk.tfi.bnpparibas.pl oraz za pośrednictwem infolinii (22) 355 46 70

online
w ser wisie STI24

s ti24.tfi.bnpparibas.pl

telefonicznie na infolinii dla 
Uczestników PPK

(22)  355 46 70

kor espondencyjnie na 
wskazany przez Uczestnika 

adr es

Niniejszymateriał jest informacją reklamową.Pr zedpodjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapo znać się zProspektem informacyjnym i S tatutem Funduszuoraz
z KIID . Dokumenty te są dostępne o dpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.p l lub w siedzib ie BNP Par ibas TFI S .A. Informacja reklamowa została przygotowana
przez BNP Paribas TFI S .A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozum ieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietn ia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa
inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a
także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocyprawnej. Sub fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego
wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć s ię z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe in formacje na temat r yzyk związanych z
inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują s ię w Prospekcie informacyjnym. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na
stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnppar ibas.pl publikowane
są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pob ierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych pr zez
Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl lub w siedzibie BNP Paribas TFI S .A.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S .A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

To warzystwo zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych dnia 02.07.2019 r.

NOTA PRAWNA


