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Czym jest PPK?
PPK to powszechny, dobrowolny system
długoterminowego i prywatnego oszczędzania
dla 11,5 mln pracowników, tworzon��������
wany
przez pracowników, pracodawców i Państwo.
To rozwiązanie ma za zadanie zwiększyć
bezpieczeństw����–
we każdego
pracownika oraz ma na celu podniesienie
standardów polskiego rynku pracy.

Schemat wpłat do PPK

PRACODAWCA

1,5%
wpłata
podstawowa

DO

PAŃSTWO

2,5%

dobrowolna
wpłata
dodatkowa

PRACOWNIK

250 ZŁ

240 ZŁ

2,0%

wpłata powitalna

dopłata roczna

wpłata
podstawowa
lub od 0,5% dla
osób o niższych
dochodach

Jakie korzyści daje Pracodawcy PPK ?
+ Może wzmocnić lojalność Pracowników i ograniczyć ich rotację – pamiętaj, że PPK
może stać się wartościowym i efektywnym kosztowo bene��
+ Wpłaty pracodawcy do PPK zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
+ Wydatki poniesione przez pracodawcę na realizację obowiązków wynikających
ustawy będą kosztami uzyskania przychodu
+ Dobrze wybrana ins�������–
wa to proste wdroż enie i przyjazna obsługa.
Zainteresuj się współpracą ze Skarbiec TFI !
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2,0%

dobrowolna
wpłata
dodatkowa

W yb i e rają c P P K ze S karbiec TFI

Otrzymasz pełne wsparcie na każdym
etapie wdrożenia PPK.

Zapewnisz sobie pomoc doświadczonego
zespołu wdrożeniowego.

Będziesz otrzymywać regularne
informacje - komentarze rynkowe oraz
raporty z funkcjonowania PPK.

Będziesz miał komfort codziennej obsługi
PPK – przyjazny w obsłudze dedykowany
portal pozwoli Ci obsługiwać PPK Twoich
pracowników przez Internet.

Nasz agent transferowy współpracuje
��������
tarczający programy
płacowo – kadrowe w celu ustalenia
jednolitych formatów danych
ułatwiających późniejszą obsługę po
stronie pracodawcy.

Twoi pracownicy będą mogli korzystać
zarówno z infolinii jak i z obsługi przez
Internet. Nieważne z jakiego sprzętu
korzystają - dzięki technologii RWD portal
dostosowuje się do użytkowania na
smartfonie, komputerze i tablecie.

PPK ze Skarbiec – to proste!

Wystarczy 5 kroków do wdrożenia:
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Wybór instytucji
���–
wej
(w porozumieniu
z reprezentacją
pracowników).

Zawarcie umowy
o zarządzanie PPK
z wybraną instytucją.

Zawarcie umowy
o prowadzenie PPK
z wybraną instytucją.

Naliczanie
i przekazywanie wpłat
do wybranej instytucji
���–
wej.

Bieżąca obsługa PPK.

Terminy
1.01.2019 r.

1.07.2019 r.

1.01.2020 r.

1.07.2020 r.

Wejście w życie
ustawy

co najmniej 250 osób
(wg. stanu na dzień
31.12.2018 r.)

co najmniej 50 osób
(wg. stanu na dzień
30.06.2019 r.)

co najmniej 20 osób
(wg. stanu na dzień
31.12.2019 r.)

pozostałe podmioty
zatrudniające

jednostki sektora
���w publicznych

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
do 25.10.2019 r.

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
do 24.04.2020 r.

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
do 27.10.2020 r.

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
do 23.04.2021 r.

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
do 26.03.2021 r.

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
do 12.11.2019 r.

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
do 11.05.2020 r.

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
do 10.11.2020 r.

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
do 10.05.2021 r.

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
do 10.04.2021 r.

Źródło: PFR

1.01.2021 r.

Dlaczego warto wdrożyć PPK ze Skarbiec TFI?

22

LATA

1

Skarbiec TFI to jedno z najdłużej
działających towarzystw funduszy
inwestycyjnych w Polsce, ponad 22
lata historii, wspartej ponadprzeciętnymi
i powtarzalnymi wynikami inwestycyjnymi.

Pierwszy Pracowniczy Program
Emerytalny (PPE) utworzyliśmy w 1999 r.
– to blisko 20 lat doświadczenia
w obsłudze pracodawców.

Skarbiec to mocny zespół zarządzający,
drugi pod względem wielkości w Polsce,
posiadający unikalne kompetencje
zarówno do zarządzania częścią dłużną
jak i akcyjną w Polsce i zagranicą,
nagrodzony ponad 23 wyróżnieniami
w różnych kategoriach.

Skarbiec to dopracowany w szczegółach
proces zarządzania funduszami,
to wysokie standardy w zarządzaniu
ryzykiem inwestycyjnym.

4

MLD ZŁ

220+

Około 4 miliardy zł aktywów
pod zarządzaniem.

Obsługujemy ponad 220
klientów

Zapraszamy do kontaktu
Przemysław Jaworski
Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej
tel. 665 940 097

MAIL
PPK@SKARBIEC.PL

TELEFON
22 521 31 52

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609,
KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, REGON 012711648
kapitał zakładowy: 6 050 505,00 zł, wpłacony w całości.
NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ani reklamy funduszu zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm., dalej jako „Ustawa o PPK”). Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje,
że na moment prezentowania powyższych materiałów nie zostało wpisane do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w Ustawie o
o PPK i zamierza uzyskać wpis do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych, jak również informuje, że zamierza utworzyć i zarządzać funduszami
zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK.
Data opracowania 03.2019

