
Доброго дня з компанії Allianz, 

 

  
Robert Hörberg

 Голова TFI Allianz Polska S.A.

Шановне Панство,

Чому ми обрали саме цю компанію:

Що вирізняє пропозицію PPK в TFI Allianz Polska S.A. 

Рекламні матеріали 

Цей матеріал був підготовлений виключно в інформаційних та рекламних цілях і не може бути достатньою підставою для прийняття рішення про вибір 
послуги управління Планами капіталовкладень працівників (РРК), що надається Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (далі – «Товариство»). 
Дані, наведені у матеріалі, не є пропозицією у розумінні ст. 66 Цивільного кодексу, а також послугою з інвестиційного консультування та надання 
рекомендацій щодо фінансових інструментів або їх емітентів в трактуванні закону «Про оборот фінансовими інструментами», а також не є формою надання 
юридичних консультацій або юридичної допомоги.

відповідно до обов’язку, встановленому законом (Закон про РРК від 4 жовтня 2018р.), 
установою, яка буде вести для нас План капіталовкладень працівників (РРК), ми обрали 
TFI Allianz Polska S.A., яка управляє Allianz SFIO PPK. 

Товариство інвестиційних фондів Allianz Polska S.A. працює на польському ринку 
протягом 18 років та має широкий асортимент інвестиційних стратегій, заснованих на 
різних класах активів на польському та іноземному ринках, які створені з використанням 
досвіду інвестиційних компаній, що входять до Групи Allianz – Allianz Global Investors 
i PIMCO. Товариство також пропонує продукти заощаджень на майбутню пенсію - IKE, IKZE, 
PPE i PPK, а також системні інвестиції в інвестиційні фонди. Товариство отримало 
нагороду «TFI року» у 2021 році від Газети Біржі та Інвесторів «Parkiet».

✓ Досвід у веденні РРК. Протягом кільканадцяти років ми впроваджуємо та 
управляємо пенсійними програмами для підприємств.

дякуємо за довіру, яку Ви покладаєте на нашу організацію. Я вірю, наш досвід в управлінні 
довгостроковими інвестиціями, є найкращою рекомендацією якості нашої пропозиції PPK. Наш пріоритет 
– це надійне та ефективне обслуговування Ваших рахунків PPK.

✓ Програмне забезпечення Mój Allianz у режимі онлайн для самостійного
обслуговування рахунку PPK і виділена інформаційна лінія.

✓ Можливі знижки на інвестиційні та страхові продукти в сервісі Mój Allianz.

✓ Регулярні зустрічі працівників з індивідуальним опікуном програми.

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


