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Wpłaty do PPK

Wpłaty na Twoje konto PPK będą pochodziły z trzech źródeł: 

1 Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego 

wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez Uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% 

wynagrodzenia.
2 Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest uczestnictwo w PPK trwające co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe oraz dokonywanie wpłat

podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
3 Dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych od Pracodawcy i Pracownika w danym roku kalendarzowym wynosi

minimum 3,5% od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (np. w 2019 r. łączna wysokość wpłat powinna wynosić

co najmniej 472,50 zł), z zastrzeżeniem przypadku obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez Pracownika1 na zasadach określonych w

ustawie PPK.

PRACODAWCA

• wpłata podstawowa – 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto

• wpłata dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% Twojego 

wynagrodzenia brutto 

PRACOWNIK

• wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto1

• wpłata dodatkowa (dobrowolna) – do 2% wynagrodzenia brutto.

PAŃSTWO (z Funduszu Pracy)

• jednorazowa wpłata powitalna (po 3 składce)2 – 250 zł

• dopłaty roczne (na koniec marca każdego roku3) – 240 zł
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PENSJA MIESIĘCZNA BRUTTO 4000 zł

Składka na ubezpieczenia społeczne -548,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne -310,64 zł

Podatek dochodowy 17% -233,00 zł

PENSJA MIESIĘCZNA NETTO 2907,96 zł

x 12 m-cy = 34 895,52 zł rocznie

Wpływ PPK na Twoje finanse – przykład dla pierwszego pełnego roku 

kalendarzowego np. 2020 r. (miesięczna pensja brutto 4000 zł)

NIE jesteś w PPK, czyli:

a) Masz 18-55 lat i złożyłeś deklarację rezygnacji

b) Masz 55-69 lat i NIE złożyłeś deklaracji przystąpienia

WPŁATY PRACODAWCY

(1,5% wynagrodzenia Pracownika)
60 zł x 12 mies. = 720 zł 

(rocznie)

wpłata powitalna 250 zł

80 zł x 12 mies. = 960 zł
(rocznie)

WPŁATY PRACODAWCY

(1,5% wynagrodzenia Pracownika1)

WPŁATY PAŃSTWA

(z Funduszu Pracy)

TWOJE WPŁATY

(2% Twojego wynagrodzenia)

Powyższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. Wartość zgromadzonych środków będzie zależała nie tylko od sumy wpłat, ale również od 

stóp zwrotu osiąganych przez fundusze zdefiniowanej daty. Źródło: Obliczenia własne Pekao TFI.
1 wynagrodzenie - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Roczna pensja pomniejszona o 0 zł

Środki odłożone = 0 zł

JESTEŚ w PPK, czyli:

a) Masz 18-55 lat i trafiasz do PPK automatycznie

b) Masz 55-69 lat i złożyłeś deklarację przystąpienia

PENSJA MIESIĘCZNA BRUTTO 4000 zł

Składka na ubezpieczenia społeczne -548,40 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne -310,64 zł

Podatek dochodowy 17% -233,00 zł

Podatek dochodowy 17% od wpłaty 

pracodawcy na PPK -10 zł

Twoja wpłata na PPK -80 zł

PENSJA MIESIĘCZNA NETTO 2817,96 zł

x 12 m-cy = 33 815,52 zł rocznie

Roczna pensja netto mniejsza o 1080 zł

Środki odłożone w PPK = 1930 zł +/- wynik 

inwestycji



4

Pracownicze Plany Kapitałowe z Pekao TFI S.A.

Generalnie suma korzyści związanych z PPK jest wyższa niż suma potrąceń 

z Twojej pensji. Wprawdzie zapłacisz podatek dochodowy od wpłat Pracodawcy i 

zrezygnujesz z części bieżących wydatków, jednak środki te zostaną odłożone na 

przyszłość, a dodatkowo otrzymasz dopłaty od Pracodawcy i Państwa. 

Wpływ PPK na Twoje finanse

Korzyści 

związane 

z oszczędzaniem

na PPK

Potrącenia 

związane 

z oszczędzaniem

na PPK
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Zapisy do PPK w zależności od wieku Pracownika

Do PPK włączeni będą Pracownicy podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia u danego Pracodawcy 

oraz spełniający kryterium wieku:

nie musisz nic robić 

- zostaniesz automatycznie zapisany do PPK, 

ale z możliwością rezygnacji

możesz zapisać się do PPK na swój wniosek

jeśli nie złożysz wniosku, nie będziesz mógł 

oszczędzać w PPK

nie możesz zapisać się do PPK

Jeśli ukończyłeś 55 lat, ale nie ukończyłeś 70 r.ż. 

Jeśli ukończyłeś 70 r.ż. 

18 55   

Jeśli ukończyłeś 18 lat, ale nie ukończyłeś 55 r.ż. 

55 70 

70  
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Możliwość rezygnacji z PPK i automatyczny zapis co 4 lata

Masz możliwość rezygnacji z oszczędzania na PPK, wówczas musisz złożyć pisemne 

oświadczenie u swojego Pracodawcy. 

Jednak co 4 lata zostaniesz ponownie automatycznie włączony do PPK (pierwsze 

ponowne włączenie do PPK nastąpi od 1 kwietnia 2023 r.), chyba, że ponownie 

złożysz taką rezygnację u Pracodawcy. W każdym momencie możesz zmienić decyzję 

i znów oszczędzać w PPK.

składasz 

rezygnację 

z oszczędzania 

w PPK

ponownie 

będziesz włączony 

do PPK, chyba, że 

przed tym dniem 

ponownie złożysz 

rezygnację

1 kwietnia 2023 r. 1 kwietnia 2027 r.przed 1 kwietnia 2023 r.

(np. w 2019 r.) 

zawsze możesz zmienić zdanie 

i ponownie zacząć oszczędzać 

w PPK (musisz złożyć wniosek 

u Pracodawcy), ale jeśli nie 

zmienisz zdania to… ponownie 

będziesz włączony 

do PPK, chyba, że 

przed tym dniem 

ponownie złożysz 

rezygnację

Zawsze możesz zmienić zdanie 

i ponownie zacząć oszczędzać 

w PPK (musisz złożyć wniosek 

u Pracodawcy), ale jeśli nie 

zmienisz zdania to…

po ponownym 

zapisie do PPK 

również możesz 

złożyć rezygnację 

z oszczędzania w 

PPK



7

Pracownicze Plany Kapitałowe z Pekao TFI S.A.

Środki zgromadzone w PPK

Twoje pieniądze zgromadzone w PPK będą lokowane w funduszu inwestycyjnym, 

którym zarządzają licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadający odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie.

zł zł zł złzł złzł

FUNDUSZ 

INWESTYCYJNY

jednostka 

uczestnictwa

jednostka 

uczestnictwa

jednostka 

uczestnictwa

jednostka 

uczestnictwa

jednostka 

uczestnictwa
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Fundusz zdefiniowanej daty w Pekao TFI

* Subfundusz Pekao PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy w imieniu i na rzecz Uczestników urodzonych w latach 

2003-2007 zostanie zawarta pierwsza umowa o prowadzenie PPK.

Środki w PPK będą lokowane w funduszu inwestycyjnym, tzw. funduszu zdefiniowanej daty, właściwym 

dla Twojego wieku, do którego zostaniesz automatycznie przypisany. 

Ponadto dla osób nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje utworzony został 

subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro.

Jednak w każdej chwili będziesz mógł zmienić fundusz na inny, dedykowany dla innych grup 

wiekowych, np. na taki, który stosuje bardziej lub mniej agresywną politykę inwestycyjną.

Pekao PPK 2025

Pekao PPK 2030

Pekao PPK 2035

Pekao PPK 2040

Pekao PPK 2045

Subfundusze wydzielone 

w Pekao PPK SFIO:

Pekao PPK 2050

Pekao PPK 2055

Pekao PPK 2065*

Pekao PPK 2060

1967 i wcześniej

1968 - 1972

1973 - 1977

1978 - 1982

1983 - 1987

1988 - 1992

Uczestnicy PPK urodzeni w latach:

1993 - 1997

1998 - 2002

2003 - 2007

Pekao PPK 2020

Spokojne Jutro

dla osób nieakceptujących ryzyka 

związanego z inwestowaniem w akcje

Inwestuje przede 

wszystkim w lokaty 

bankowe, instrumenty 

rynku pieniężnego oraz 

obligacje gwarantowane 

przez Skarb Państwa 

– od 01.01.2020

nie inwestuje w akcje.
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Fundusz Pekao PPK SFIO

Fundusz zdefiniowanej daty będzie ograniczał ryzyko inwestycyjne. W miarę zbliżania 

się do daty, w której osiągniesz 60. r.ż., udział instrumentów finansowych o wyższym 

poziomie ryzyka (np. akcji) będzie się zmniejszał na rzecz instrumentów o niższym 

poziomie ryzyka (np. obligacji).

Zmiana udziału części udziałowej i części dłużnej w przykładowym subfunduszu
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Koszty i opłaty 

Pekao TFI będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami 

w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. 

Przy czym do 31 grudnia 2020 r. obowiązuje promocyjna stawka wynagrodzenia stałego 

za zarządzanie na poziomie 0%.

Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w 

wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w 

ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera 

prospekt informacyjny. Pekao TFI nie będzie pobierać jakichkolwiek opłat od wpłat na PPK.

Szczegóły dot. zasad ustalania wysokości stawek znajdują się w Regulaminie PPK Pekao TFI.

* Subfundusz Pekao PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy w imieniu i na rzecz Uczestników urodzonych w latach 2003-2007 zostanie 

zawarta pierwsza umowa o prowadzenie PPK. Powyższe stawki obowiązują pod warunkiem, że nie ma zastosowania obniżka stawki 

wynikająca z przepisów (art. 49 ust. 5 ustawy PPK), z zastosowaniem wskaźnika wynagrodzenia za zarządzanie określonego dla grup 

podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi z jednej grupy kapitałowej.
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Możliwość wycofania środków z PPK

Co do zasady, oszczędzanie w PPK powinno trwać do 60. roku życia, dlatego wycofanie 

środków po 60. roku życia jest najbardziej korzystne podatkowo. Niemniej jednak masz 

dostęp do środków zgromadzonych w PPK w każdej chwili, zarówno przed, jak i po 

osiągnięciu 60. roku życia. 

Wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed 60. rokiem życia będzie odbywać 

się w formie zwrotu, wypłaty (w wyjątkowych sytuacjach) lub wypłaty transferowej. 

Zwrot

W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków Pracownik 

otrzyma zgromadzone oszczędności, pomniejszone o:

• wartość jednostek uczestnictwa nabytych za dopłaty 

ze strony Państwa,

• 30% wartości jednostek uczestnictwa nabytych 

za wpłaty finansowane przez Pracodawcę 

(zostaną one zapisane jako Twoja składka 

na ubezpieczenie emerytalne w ZUS) oraz

• podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych 

z odkupienia pozostałych jednostek.



12

Pracownicze Plany Kapitałowe z Pekao TFI S.A.

Możliwość wycofania środków z PPK

Wypłata 

Środki z PPK będziesz mógł również wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia, 

na korzystnych warunkach pod względem podatkowym, w wyjątkowych sytuacjach, 

takich jak:

• poważne zachorowanie uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka

– do 25% środków zgromadzonych w PPK - bez obowiązku zwrotu;

• na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na budowę/przebudowę/zakup domu 

lub zakup mieszkania – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu (z możliwością 

rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać przez okres do 15 lat) 

– dotyczy osób przed 45. rokiem życia.

Wypłata transferowa 

Przed ukończeniem 60. roku życia możesz przenieść wszystkie środki zgromadzone w PPK:

• do innego PPK (np. w przypadku zmiany pracy) lub

• na polisę w zakładzie ubezpieczeń (pod warunkiem zawarcia umowy, na podstawie 

której po osiągnięciu 60. roku życia nabędziesz prawo do świadczenia okresowego lub 

dożywotniego).
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Możliwość wycofania środków z PPK

Wypłata środków po 60. roku życia będzie zwolniona 

z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem, 

że wypłata ta zostanie dokonana na poniższych zasadach:

• do 25% zgromadzonych środków – jednorazowo, 

a 75% środków – w co najmniej 120 ratach (przez 

10 lat lub więcej), lub

• w formie świadczenia małżeńskiego na rzecz 2 małżonków 

posiadających PPK w jednej instytucji finansowej 

- w co najmniej 120 ratach.

Po ukończeniu 60. roku życia możesz dokonać wypłaty 

transferowej:

• na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

na warunkach określonych w ustawie PPK,

• na inny rachunek PPK,

• na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem 

do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Jeśli Pracownik będzie gromadził środki do czasu osiągnięcia 60. roku życia, 

będzie mógł je wypłacić na korzystnych warunkach pod względem podatkowym. 
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Usługa ePPK Pekao TFI to serwis on-line, który umożliwi Ci 

łatwy i wygodny dostęp do informacji dotyczących PPK, 

a także składanie dyspozycji, w szczególności:

• podgląd rachunku PPK, w tym: saldo rachunku, przeprowadzone

transakcje na rachunku, treść  złożonych dyspozycji, zestawienia roczne,

• informacja o wysokości wpłat finansowanych przez Pracownika, Pracodawcę 

i Państwo (z Funduszu Pracy),

• podgląd danych osobowych i rachunków bankowych oraz możliwość zmiany 

wybranych danych,

• możliwość składania dyspozycji, np.: 

- wskazania osób uprawnionych i ich zmiany lub odwołania,

- bezpłatna zmiana subfunduszu zdefiniowanej daty (dla dotychczasowych i 

przyszłych środków),

- wycofanie środków,

• podgląd treści umowy o prowadzenie PPK (bez listy Pracowników),

• możliwość pobrania wzorów formularzy składanych Pracodawcy.

Usługa ePPK Pekao TFI dostępna całą dobę
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Kontakt z nami jest bardzo łatwy!

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00:

801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*

* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych.

Opłata za połączenie wg cennika operatora.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego:

pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl
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Placówki Banku Pekao S.A. na terenie kraju 

oraz Dział Kadr Pracodawcy

Dedykowani Doradcy Banku Pekao S.A.

będą przyjmować dyspozycje dotyczące PPK 

w wybranych placówkach bankowych na terenie 

całego kraju

Pracodawca/Dział Kadr

Wyznaczona osoba u Twojego Pracodawcy 

będzie przyjmować Twoje dyspozycje składane 

Pracodawcy 
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Sprawdź, gdzie złożysz dyspozycje związane z PPK

Bezpośrednio u Pracodawcy:

• wniosek o zawarcie umowy PPK dla osób w wieku 55-70 lat

• deklaracja rezygnacji

• wznowienie wpłat

• deklaracja dotycząca wysokości wpłat dodatkowych finansowanych 

przez Uczestnika

• deklaracja dotycząca obniżenia wysokości wpłaty podstawowej finansowanej 

przez Uczestnika

• oświadczenie o zawartych w imieniu Uczestnika umowach 

o prowadzenie PPK

• informacja o braku zgody na złożenie przez Pracodawcę w imieniu 

Uczestnika wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych 

na rachunkach PPK prowadzonych przez inne instytucje finansowe

Formularze do wydrukowania tych dyspozycji możesz 

pobrać w Usłudze ePPK Pekao TFI
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Sprawdź, gdzie złożysz dyspozycje związane z PPK

ON-LINE w Usłudze ePPK Pekao TFI:

• realokacja środków (przeniesienie zgromadzonych środków do innego subfunduszu)

• alokacja wpłat (zmiana subfunduszu, do którego mają być kierowane kolejne wpłaty)

• wskazanie, zmiana, odwołanie osób uprawnionych na wypadek śmierci Uczestnika* 

• aktualizacja danych osobowych (z wyłączeniem imienia, nazwiska, nr PESEL i daty 

urodzenia)

• zwrot środków przed osiągnięciem 60. roku życia

• wypłata transferowa 

- na inny rachunek PPK* 

- na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub lokaty terminowej w SKOK, 

po osiągnięciu 60. roku życia*

- do zakładu ubezpieczeń (na polisę spełniającą warunki określone w Ustawie PPK)*

• wypłata środków

- po osiągnięciu 60. roku życia (oraz zmiana zadeklarowanej liczby rat wypłaty)

- na pokrycie wkładu własnego*

- w formie świadczenia małżeńskiego

- w związku z poważnym zachorowaniem Uczestnika, jego małżonka lub dziecka* 

* w Usłudze ePPK Pekao TFI należy wygenerować, wydrukować i podpisać formularz oraz przekazać go w oryginale 

do Funduszu (na adres wskazany w serwisie) wraz z załącznikami, jeżeli są wymagane.

UWAGA! Możliwe jest czasowe ograniczenie dostępności wybranych funkcjonalności, w związku z koniecznością

prowadzenia prac rozwojowych w tym zakresie.
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Sprawdź, gdzie złożysz dyspozycje związane z PPK

w Banku Pekao S.A.:

Uczestnik:

• realokacja środków (przeniesienie zgromadzonych 

środków do innego subfunduszu) 

• alokacja wpłat (zmiana subfunduszu, do którego mają 

być kierowane kolejne wpłaty)

• wskazanie, zmiana, odwołanie osób uprawnionych 

na wypadek śmierci Uczestnika 

• aktualizacja danych osobowych 

• udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa 

• zwrot środków przed 60. rokiem życia

• wypłata transferowa 

- na inny rachunek PPK

- na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub 

lokaty terminowej w SKOK, po osiągnięciu 60. r.ż.

- do zakładu ubezpieczeń, na warunkach określonych 

w Ustawie PPK

• wypłata po osiągnięciu 60. roku życia (oraz zmiana 

zadeklarowanej liczby rat wypłaty), świadczenie 

małżeńskie, wypłata na pokrycie wkładu własnego lub 

w związku z poważnym zachorowaniem

Małżonek/były małżonek 

Uczestnika*

• wypłata transferowa 

- na rachunek PPK 

- na rachunek terminowej 

lokaty oszczędnościowej lub 

lokaty terminowej 

w SKOK

• zwrot środków

* wyłącznie w przypadku ustania 

wspólności majątkowej, rozwodu 

lub unieważnienia małżeństwa

Małżonek zmarłego Uczestnika 

/osoba uprawniona*

• wypłata transferowa na PPK, 

IKE lub PPE

• zwrot środków

* po śmierci Uczestnika
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Kalkulator PPK – oblicz dodatkową emeryturę 

Odwiedź stronę internetową www.pekaotfi.pl/ppk i sprawdź, 

ile możesz zaoszczędzić w PPK

http://www.pekaotfi.pl/ppk
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Pamiętaj, jeśli jesteś w wieku:

18-55 lat

• Jeśli chcesz być w PPK, nie musisz nic zrobić: 

• Twój pracodawca zrobi wszystko za Ciebie, 

• Twoje wynagrodzenie netto będzie niższe, ale zaczniesz odkładać    

pieniądze na swoim koncie PPK, pamiętaj, że w razie potrzeby          

masz do nich dostęp

• Jeśli nie chcesz oszczędzać z dopłatami w PPK, musisz złożyć 

rezygnację na specjalnym druku dostępnym u Pracodawcy 

• Twoja pensja netto pozostanie bez zmian 

55-70 lat 

• Jeśli chcesz być w PPK, musisz się zapisać na stosownym druku 

dostępnym u Pracodawcy

• Twoje wynagrodzenie netto będzie niższe, ale zaczniesz odkładać pieniądze 

na swoim koncie PPK. Pamiętaj, że w razie potrzeby masz do nich dostęp

• Jeśli nie chcesz oszczędzać z dopłatami w PPK, nie musisz robić nic

• Twoja pensja netto pozostanie bez zmian 
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Pekao TFI S.A. – co nas wyróżnia?

• Najdłużej działające towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych (TFI) w Polsce – działamy 

od 1992 roku

• Aktywa w zarządzaniu – ponad 20 mld PLN

• Zaufało nam 400 tys. Klientów

• Jedna z najszerszych ofert funduszy 

inwestycyjnych na polskim rynku

• Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

programów emerytalnych i we współpracy 

z pracodawcami

• Doświadczony zespół zarządzających 

wspierany przez analityków 

• Bliska współpraca z Bankiem Pekao S.A.
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Ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obarczona ryzykiem wynikającym z wahań wartości jednostek 

uczestnictwa. 

W związku z tym fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji i istnieje możliwość utraty nawet

znacznej części zainwestowanego kapitału.

Poziom ryzyka związanego z inwestycją w fundusze zależy m.in. od: kategorii funduszu, rodzaju instrumentów finansowych

wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

• Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej

koniunktury panującej na rynkach finansowych.

• Ryzyko kredytowe polega na niewywiązaniu się emitenta ze swoich zobowiązań wynikających z emisji instrumentu

finansowego lub na obniżeniu oceny kredytowej (ratingu) emitenta bądź emisji

• Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której fundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim

zrobił to kontrahent

• Ryzyko płynności inwestycji to ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego

w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę

• Ryzyko walutowe to możliwość zmiany wysokości kursów walutowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość

aktywów funduszu denominowanych w walutach obcych

• Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów funduszu przez depozytariusza lub przez tzw. subdepozytariusza

• Ryzyko związane z koncentracją aktywów funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach

• Ryzyko operacyjne to ryzyko pośredniej lub bezpośredniej straty wynikającej z nieadekwatnych procedur wewnętrznych,

niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, działania systemów bądź pracowników

lub też wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych

• Ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości jednostki

uczestnictwa funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów funduszu
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Informacja prawna

• W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r.

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju

i dostępne na portalu mojePPK.pl.

• Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako

oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu

cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania

rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia

pomocy prawnej.

• UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie,

zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się

w prospekcie funduszu inwestycyjnego dostępnym na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

• Fundusz Pekao PPK SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego

wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

• Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym

funduszu Pekao PPK SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnych

funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału

ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

• Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego

z inwestowaniem w poszczególne subfundusze, jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe,

kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego

dostępne są na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

• Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona

od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych

opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności

wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są

gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości.
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Informacja prawna

• Uczestnictwo w funduszu Pekao PPK SFIO wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana

w prospekcie informacyjnym. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania

opłat zawiera prospekt informacyjny. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą

lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez

dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo

członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD

lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo

członkowskie UE. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział

instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2030*, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040,

Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich

aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

• Wykorzystane w materiale źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.

• Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa,

ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956,

posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych

wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru

Finansowego.

Materiał reklamowy Październik 2019 r.

* Wartość aktywów netto subfunduszu Pekao PPK 2030 może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na politykę inwestycyjną

obowiązującą do dnia 31.12.2019.


