
Ласкаво просимо до Фінансового плану 
працівників з BNP Paribas TFI SA!

Фінансові плани працівників (PPK) – це добровільна система 
пенсійного заощадження, яка фінансується працівниками, 
роботодавцями та державою. Усі гроші, накопичені на рахунку 
Учасника, є його власністю і передаються у спадщину.

Внесок 
роботодавця

1,5%
+ додатково 

добровільно до 2,5%

Країна Внесок 
Працівника

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РАХУНОК УЧАСНИКА PPK
накопичення капіталу та інвестування у Підфонди з визначеною датою

Річні доплати: 

2 4 0  зл
одноразова привітальна 

оплата: 250 зл

2%
+ додатково 

добровільно до 2%



PPK з BNP Paribas TFI S.A.           |         ppk.tfi.bnpparibas.pl

Брутт

о-

зарпл

ата

Сума накопичених коштів 

у віці 

60 років*

Кошти, внесені  

працівником через 30 

років заощаджування

2500 58 911 6 085

3000 107 758 29 209

3500 123 300 34 077

4000 138 842 38 945

4500 154 384 43 814

5000 169 926 48 682

5500 185 468 53 550

6000 201 010 58 418

7000 232 095 68 154

* Вартість накопичених коштів у віці до 60 років (внески працівника, роботодавця та держави + передбачувана дохідність інвестицій у розмірі 4% річних).
Моделювання передбачає збільшення заробітку на 2% на рік. В останні роки приріст заробітку в Польщі коливався у межах 2-7%.
Щодо зарплати в розмірі 2500 злотих брутто прийнято зменшений до 0,5%, внесок працівника Також передбачено відсутність додаткових внесків.
Передбачувана річна прибутковість інвестицій становить 4%. Розрахунок проводився за допомогою Калькулятора PPK: www.mojeppk.pl/kalkulator.

Скільки можна заощадити в PPK?

Якщо ви приєднаєтесь до PPK у віці 30 років:

Брутто-

зарплат

а

Сума накопичених коштів 

у віці 

60 років*

Кошти, внесені 

працівником через 20 

років заощаджування

2500 29 560 3 645

3000 53 514 17 494

3500 61 136 20 410

4000 68 757 23 325

4500 76 379 26 241

5000 84 001 29 157

5500 91 622 32 073

6000 99 244 34 988

7000 114 488 40 820

Якщо ви приєднаєтесь до PPK у віці 40 років:



Коли можна зняти гроші?

До досягнення 60-річного віку

У БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ

• Ви все одно збережете більш ніж удвічі більше, ніж ви 
внесли (незважаючи на сплату податку на приріст капіталу, 
внески ZUS (інститут соціального страхування) із коштів, 
сплачених Вашим Роботодавцем, та відшкодування 
субсидій від держави).

ВАЖКЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

• Ви можете зняти до 25% коштів без обов'язку 
повернення, якщо ви або хтось із вашої найближчої 
родини важко захворіє.

НА ПОКРИТТЯ ВЛАСНОГО ВНЕСКУ

• Якщо вам не виповнилося 45 років і ви берете 
іпотечний кредит на будівництво квартири або 
будинку, ви можете зняти до 100% своїх заощаджень. 

• Ви зобов’язані повернути ці гроші на ваш рахунок PPK 
протягом 15 років.

НЕ СПЛАТИТЕ податок на 
приріст капіталу (19%).

мін. 75%
накопичених коштів ви 
розподілите на мін. 120 

щомісячних внесків

Ви також можете зняти кошти за один раз або меншими 
внесками, сплативши податок на приріст капіталу (19%).

ЯКЩО

Після 60-річного віку

Накопичені заощадження є вашою власністю 
і передаються у спадщину.

1

Ви отримуєте привабливі субсидії 

від роботодавця та держави.
2

Дуже низькі управлінські витрати. 3

Податкові вигоди при знятті коштів після 
60 років.

4

Ви можете відмовитися від PPK та отримати 
повернення коштів у будь-який час. Ви також 
можете повернутися до заощаджування в будь-
який час (за умови, що ви зробите відповідні 
письмові декларації).

5

Що ви можете отримати як 
учасник PPK?



Як ви отримуєте інформацію про свій рахунок в PPK?

Детальну інформацію про PPK можна отримати на веб-сайті www.ppk.tfi.bnpparibas.pl та на гарячій лінії (22) 355 46 70

онлайн
в сервісі STI24

bnpparibastfi.sti24.pl

по телефону на гарячій лінії 
для учасників PPK

(22) 355 46 70

поштою за адресою, 
вказаною Учасником

Даний матеріал підготував BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ("Компанія") що діє в як представницький та управлінський орган BNP Paribas PPK
Спеціалізований відкритий інвестиційний фонд (фінансове управління в розумінні Закону від 4 жовтня 2018р. про фінансові плани для працівників (Законодавчий
Вісник 2018.2215 з под. зм.). ..

Зміст даного матеріалу є актуальним на дату 02.09.2019 року. Даний зміст не заміняє чинні положення законодавства та щоразу повинен інтерпретуватись та
використовуватись, враховуючи чинні положення законодавства. Даний зміст не є юридичною, фінансовою чи офіційною інтерпретацією чинних положень
законодавства.

Фонд BNP Paribas PPK SFIO („Фонд”) є фондом з виділеними Підфондами з визначеними датами. Інвестування у Фонд вимагає ознайомлення з Ключовою інформацією
для Інвесторів (KIID) та інформаційним проспектом фонду, розміщеним на веб-сайті ww.ppk.tfi.bnpparibas.pl. Фонд не гарантує реалізації поставленої інвестиційної мети
та отримання визначеного інвестиційного результату. Слід усвідомлювати, що є можливість втрати принаймні частини внесених коштів. В залежності від складу
інвестиційних портфелів кожного із Субфондів з визначеною датою, виділених в рамках Фонду, та з огляду на застосовані методи управління цими портфелями, вартість
нетто-активів кожного Субфонду може характеризуватися більшою або меншою мінливістю.

В разі будь-яких сумнівів щодо змісту даного матеріалу, в тому числі щодо прав чи обов'язків, що виникають з чинних положень законодавства, слід звернутись за
юридичною консультацією.

BNP Paribas TFI S.A. діє на підставі Комісії з Фінансового Нагляду. Компанія була внесена до Реєстру фінансових планів працівників 2 липня 2019 року.

ПРАВОВА ПРИМІТКА


