
Це рекламна інформація. Перед прийняттям остаточних інвестиційних рішень необхідно ознайомитися з інформаційним 
проспектом а також Документом KID.

Інформація для роботодавця

Автоматичне 
повторне зарахування

до PPK



Що це автоматичне повторне 
зарахування до PPK?
Автоматичне повторне зарахування до PPK відбувається на підставі статті 
23.6 Закону від 4 жовтня 2018 року «Про плани капіталовкладень працівників». 
Воно проводиться кожні чотири роки. З 1 березня 2023 року роботодавець 
зобовязаний звітувати про працівника у фінансовій установі.

Це стосується працевлаштованих осіб віком від 18 до 55 років, які підлягають 
обов’язковому пенсійному страхуванню та страхуванню за станом здоров’я та які 
раніше подавали заяву (декларацію) про відмову від сплати внесків до PPK 
(декларація втратить чинність з березня 2023 року). Тим, хто вже є учасником PPK, 
не потрібно повторно реєструватися.

Вас може зареєструвати в PPK лише ваш роботодавець, який зобов’язаний 
укласти договір про ведення PPK від вашого імені та здійснювати платежі на ваш 
рахунок PPK з 1 квітня 2023 року.

Які переваги участі в PPK?

Ваші внески, що становлять 2% вашої 
заробітної плати брутто, поповнюються 
роботодавцем, внески якого становлять 
1,5% від вашої заробітної плати, та 
державою (яка фінансує вітальний внесок: 
250 злотих та щорічні доплати: 
240 злотих)1 

Ви можете вийти з PPK у будь-який 
час, знявши кошти (після вирахування 
відрахувань за дострокове зняття), кошти 
також передаються у спадок

Заощадження з PPK можуть забезпечити 
підтримку в разі важкої хвороби або 
покрити особистий внесок за кредитом

Кошти на рахунку PPK інвестуються 
і можуть приносити додатковий 
прибуток, а баланс рахунку можна 
контролювати 24/7 на сайті mojallianz.pl

1 Ваш рахунок у PPK може бути збільшений за рахунок ваших додаткових 
внесків у розмірі до 2% від вашої заробітної плати та додаткових внесків вашого 
роботодавця у розмірі до 2,5% від вашої заробітної плати.

2 Джерело: www.mojeppk.pl, “Бюлетень PPK 01-2023”

2,52 мільйона
людей вже заощаджують у PPK

Вартість чистих активів фондів PPK становить 

11,96 млрд 
злотих, 
і майже половина цієї суми, накопиченої на 
рахунках учасників, походить від внесків 
роботодавців та держави.2



Чи варто бути 
учасником PPK?
Ви більше ніде так не заощадите!

У середньому учасник PPK, який 
приєднався до програми в грудні 2019 року, 
отримав прибутковість 65,2% за 10 кварталів, 
або, іншими словами, на його рахунку є на 
2635 злотих більше, ніж він вклав із власної 
кишені - тобто 4 044 злотих3.

PPK - це найвигідніший заощаджувальний 
продукт у Польщі!

Якби учасник PPK захотів самостійно 
інвестувати ті самі кошти так само, як 
і в PPK, його рахунок втратив би 189 злотих 
(4,7% власних платежів).

3 Розрахунок для особи, яка отримує середньомісячну заробітну плату в підприємницькому секторі за даними Центрального статистичного управління (GUS)
Джерело: Інститут пенсійного забезпечення https://www.instytutemerytalny.pl/ - звіт «Підсумки результатів PPK на кінець 2 кв. 2022 року»



Чи вигідно приєднатись 
до PPK?
Багато людей задаються питанням, чи варто заощаджувати на PPK. Ось кілька 
прикладів людей різного віку, з різною заробітною платою, які вирішили 
приєднатися до PPK.

Протягом 3 років4 вони щомісячно відраховували 2% своєї зарплати на рахунок 
PPK. Крім того, вони отримували кошти на свій рахунок у PPK за рахунок внесків 
роботодавців, що становлять 1,5% від зарплати працівника, та внесків з боку 
держави. Ці заощадження, вкладені у відповідний за віком фонд PPK, працювали 
весь час. Виграли всі!

Приклад 1  
Учасник PPK - Пьотр
Пьотру 21 рік. Він працює в адміністрації шкільного комплексу.
Це його перша робота. Він заробляє 3800 злотих брутто.
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після виходу на пенсію 
він може отримати 
325 566 злотих!

Приклад 2 
Учасник PPK - Анні
Учасниці PPK Анні 32 роки. Працює в логістичній компанії у відділі дистрибуції. 
Він заробляє 5500 злотих брутто.
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після виходу на пенсію 
він може отримати 
217 414 злотих!
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4 Період повних років 2020, 2021 та 2022



Представлені результати базуються на наступних припущеннях:
a. у Базовому сценарії норма прибутку на частку капіталу є на рівні 7,1%, а норма прибутку на частку боргу - 3,5% протягом періоду участі у кожному субфонді,
b. передбачувана середня норма прибутку окремих субфондів становить від 3,67% до 4,91% на рік з щомісячною капіталізацією,
c. середнє зростання заробітної плати на рівні 2% на рік.
Джерело: Калькулятор Allianz PPK (https://kalkulator-ppk.allianz.pl/pracownik/) згідно з припущеннями базового сценарію.

Ми ефективно управляємо довіреними нам коштами

Наші керуючі фондами докладають усіх зусиль для того, 
щоб субфонди «Allianz SFIO PPK»  досягали найкращого 
можливого рівня норми прибутку, обмежуючи при 

цьому ризики, пов’язані з інвестиціями. Нижче наведено 
результати діяльності субфондів за останні роки. Кожен 
учасник PPK може постійно контролювати баланс свого 
рахунку PPK на сайті mojallianz.pl

Отримайте прибуток також!
Скористайтеся калькулятором PPK, щоб дізнатися, скільки ви можете заощадити, та 
приєднайтеся до PPK. Відвідайте сайт: https://kalkulator-ppk.allianz.pl/pracownik.

Субфонд Дата введення Норми прибутку від початку діяльності
до кінця 2022 року

 Allianz SFIO PPK

Allianz PPK 2025 27.11.2019 -1,30%

Allianz PPK 2030 27.11.2019 1,10%

Allianz PPK 2035 25.11.2019 5,10%

Allianz PPK 2040 27.11.2019 4,20%

Allianz PPK 2045 27.11.2019 5,20%

Allianz PPK 2050 25.11.2019 6,50%

Allianz PPK 2055 25.11.2019 7,90%

Allianz PPK 2060 28.11.2019 9,10%

Allianz PPK 20655 16.04.2021 -6,20%

Приклад 3 
Учасник PPK - Яну
Яну 43 роки. Працює у фінансовому відділі фармацевтичної корпорації.
Він заробляє 8000 злотих брутто.
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127 581 злотих!
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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.

Товариство не гарантує досягнення інвестиційних цілей або отримання визначеного інвестиційного результату Allianz SFIO PPK з виділеними субфондами (далі «Фонд»), але докладе зусиль 
для їх досягнення. Учасники Фонду повинні враховувати можливість втрати принаймні частини внесених коштів. Індивідуальна норма повернення інвестицій в одиниці участі фонду залежить 
від вартості одиниці участі на момент ї ї продажу і придбання Фондом, та від розміру податку на приріст капіталу. Вартість активів нетто субфондів (а, отже, і вартість одиниці участі) може 
характеризуватися високою волатильністю, обумовленою складом інвестиційних портфелів або методами управління портфелями.

Детальна інформація про Фонд, включаючи опис інвестиційних ризиків, оплат та інших витрат, пов’язаних з Фондом, а також інформація про оподаткування інвестиційного прибутку, наведена 
в інформаційному проспекті і ключовій інформації для інвесторів, доступній на веб-сайті www.aviva.pl і в головному офісі Товариства. Перед здійсненням інвестицій необхідно ознайомитися 
зі змістом вищевказаних документів.

Товариство працює на підставі дозволу KPWiG (Комісія з фінансового нагляду). Органом, який здійснює контроль над товариством і Фондом, є Комісія з фінансового нагляду. Товариство                          
з головним офісом у Варшаві, вул. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa внесено до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який ведеться Районним судом Варшави, XII 
Господарським відділом Національного судового реєстру під номером KRS 0000176359.Статутний капітал внесений в повному об’ємі у розмірі 69.888.000 PLN.

Наведені вище матеріали захищені авторським правом відповідно до положень закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право і суміжні права». Всі авторські права на розміщені матеріали 
належать виключно Товариству.

гаряча лінія: +48 22 541 75 75
www.allianz.pl
e-mail: fundusze.ppk@allianz.pl

рекламний матеріал


