
Dzień dobry z Allianz,

 

  
Robert Hörberg

 Prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Szanowni Państwo,

Dlaczego zdecydowaliśmy się na tę współpracę:

Co wyróżnia naszą ofertę PPK?  

✓ Aplikacja online Mój Allianz do samodzielnej obsługi konta PPK i dedykowana
infolinia

✓ Możliwe zniżki na produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe w serwisie Mój Allianz 

✓ Cykliczne spotkania pracowników z indywidualnym opiekunem programu

Materiał reklamowy

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu         
z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestcyjnych Allianz Polska S.A. Dane podane
w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących 
instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani 
pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszu Allianz SFIO PPK, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusz oraz informacje o podatku 
obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

zgodnie z obowiązkiem ustawowym (Ustawa o PPK z dnia 4 października 2018 r.), wybraliśmy 
TFI Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz SFIO PPK - instytucję, która będzie prowadziła dla 
nas Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK).

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 18 lat 
i posiada bogatą ofertę strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku 
polskim i rynkach zagranicznych, tworzonych z wykorzystaniem doświadczenia spółek 
inwestycyjnych z Grupy Allianz – Allianz Global Investors i PIMCO. Towarzystwo oferuje również 
produkty oszczędzania na poczet przyszłej emerytury - IKE, IKZE, PPE i PPK oraz 
systematycznego inwestowania w fundusze inwestycyjne. Towarzystwo otrzymało nagrodę 
„TFI Roku” za 2021 rok, przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

✓ Doświadczenie w prowadzeniu PPK. Od kilkunastu lat zarządzamy 
i prowadzimy programy emerytalne dla przedsiębiorstw

dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą organizację. Wierzę, że nasze doświadczenie 
w zarządzaniu długoterminowymi inwestycjami jest najlepszą rekomendacją jakości naszej oferty PPK. Nasz 
priorytet to rzetelna i sprawna obsługa Państwa rachunków PPK. 

telefon: +48 22 541 75 75 fundusze.ppk@allianz.pl
www.allianz.pl


