Pracownicze Plany
Kapitałowe - PPK
Zadbaj o swoją emeryturę
Aviva:
Public is for professional clients, institutional/qualified investors and advisors only. It is not to be distributed to or relied on by retail clients.
This document

Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają stanowić
powszechny, dobrowolny system długoterminowego
oszczędzania, którego celem jest zapewnienie wyższych
świadczeń emerytalnych jego uczestnikom.
System jest współfinansowany przez osoby zatrudnione, podmioty
zatrudniające oraz w części przez Państwo.
Oszczędności na rachunku PPK Pracownika są prywatne, mogą
być
w każdej chwili wypłacone oraz podlegają dziedziczeniu.
Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować,
jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków.
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Co to jest PPK?

SYSTEM
OSZCZĘDZANIA

TWOJE PIENIĄDZE
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powszechny
dobrowolny
opłacalny
na przyszłość
prywatne
dziedziczone

Kto może przystąpić do PPK?
Do PPK może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Nie podlegają
PPK

Zapis
automatyczny

Zapis
na wniosek

Nie podlegają
PPK

Osoby zatrudnione
poniżej 18 lat

Osoby zatrudnione
w wieku 18 - 55 lat

Osoby zatrudnione
w wieku 55 - 70 lat

Osoby zatrudnione
powyżej 70 lat

Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca!
Co 4 lata - automatyczne wznowienie wpłat dla wypisanych pracowników (pierwsze: 1 kwietnia 2023 roku).
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Kto i ile wpłaca do PPK?
Wpłaty pracownika oraz pracodawcy - naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto
Wpłaty państwa - przekazywanie ustalonych kwot, niezależne od dochodów pracownika

PRACODAWCA
Składka podstawowa

1,5%
+ dodatkowa do 2,5%

PRACOWNIK
Składka podstawowa

2%*
+ dodatkowa do 2%

PAŃSTWO
250 zł wpłata powitalna
+ 240 zł dopłata roczna

PPK
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*możliwość obniżenia składki podstawowej do 0,5 %
dla osób zarabiających poniżej 1,2 krotności płacy

Wpłata powitalna i dopłata roczna od Państwa
WPŁATA POWITALNA - 250 zł
otrzymasz ją po tym, jak przez 3 pełne miesiące będziesz
oszczędzać w PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonasz
wpłat podstawowych.

PPK

UWAGA! Wpłata jest realizowana tylko jeden raz i
przekazywana jest w terminie 30 dni po zakończeniu
kwartału, w którym uczestnik spełnił warunki do jej
otrzymania.

DOPŁATA ROCZNA - 240 zł
otrzymasz ją raz na rok, pod warunkiem, że na Twoje konto
wpłynie składka podstawowa od 6-krotności min.
wynagrodzenia w danym roku. Dopłata roczna jest
ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK, nie później
niż do dnia 15 kwietnia.
Przykład: W 2020 roku kwota wpłat kwalifikująca do dopłaty
rocznej to 546 zł*.
*Dla osób o niższych dochodach, których wpłaty podstawowe nie przekraczają 2%, to
136,50 zł.
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Termin wejścia w życie PPK
250+

1 lipca 2019 roku
Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników (wg stanu na 31 grudnia 2018 roku)
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 12.11.2019 roku)

50+

1 stycznia 2020 roku
Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników (wg stanu na 30 czerwca 2019 roku)
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020 roku)
Zmiana terminu

20+

1 lipca 2020 roku
Firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników (wg stanu na 31 grudnia 2019 roku)
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020 roku)
1 stycznia 2021 roku
Pozostałe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10.04.2021 roku)
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Od kiedy w PPK? – małe i średnie firmy
W kolejnych etapach Ustawa o PPK obejmie firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz od 20 do 49
pracowników.

1 stycznia 2020 r.
Obowiązek
zastosowania Ustawy
dla Pracodawców

do 27 października 2020
r.
Umowa o zarządzanie
PPK
z wybraną
instytucją
Październi
k

do 10 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
Umowa o prowadzenie Przekazanie pierwszych
wpłat do wybranej instytucji
PPK z pracownikami

Listopad

Grudzień

Czas na podpisanie umów
Pracodawca oblicza i pobiera
pierwsze wpłaty do PPK
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Rezygnacja z PPK
Czy można
zrezygnować?

Czy można ponownie
przystąpić do PPK?

Czy po złożeniu
deklaracji już nigdy nie
będę uczestnikiem PPK?
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Tak, w każdej chwili.
Poprzez złożenie do swojego pracodawcy deklaracji o
rezygnacji.
Uwaga! Wiąże się to z utratą korzyści, takich jak np. wpłaty
pracodawcy, czy dopłaty ze strony Państwa.
Tak, w każdej chwili.
Poprzez złożenie deklaracji u pracodawcy,
już w kolejnym miesiącu zostanie odprowadzona składka.
Nie, nawet jeśli złożyłeś deklarację o rezygnacji z PPK,
ponowny zapis dokonywany jest automatycznie co 4
lata. Pierwszy termin automatycznego wznowienia wpłat to
1 kwietnia 2023 roku.

Kto i ile wpłaca do PPK przy dochodzie 3.000 zł
brutto?

PRACODAWCA

PRACOWNIK

Składka podstawowa

1,5 %
45 zł miesięcznie

Składka podstawowa

2%
60 zł miesięcznie

PAŃSTWO

250 zł wpłata powitalna
+ 240 zł dopłata roczna

(8 zł podatek dochodowy od składki Pracodawcy)

Po 35 latach
oszczędzani
a
147.634 zł

Po 25 latach
oszczędzani
a
78.158 zł

Źródło: Kalkulator oszczędności https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html
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PPK

Po 15 latach
oszczędzani
a
34.950 zł

Po 10 latach
oszczędzani
a
20.208 zł

Kto i ile wpłaca do PPK przy dochodzie 4.000 zł
brutto?

PRACODAWCA
Składka podstawowa

1,5 %
60 zł miesięcznie

PAŃSTWO

PRACOWNIK

250 zł wpłata powitalna
+ 240 zł dopłata roczna

Składka podstawowa

2%
80 zł miesięcznie

(10 zł podatek dochodowy od składki Pracodawcy)

Po 35 latach
oszczędzani
a
191.151 zł

Po 25 latach
oszczędzani
a
100.862 zł

Źródło: Kalkulator oszczędności https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html
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PPK

Po 15 latach
oszczędzani
a
44.904 zł

Po 10 latach
oszczędzani
a
25.881 zł

Kto i ile wpłaca do PPK przy dochodzie 5.000 zł
brutto?

PRACODAWCA
Składka podstawowa

1,5 %
75 zł miesięcznie

PAŃSTWO

PRACOWNIK

250 zł wpłata powitalna
+ 240 zł dopłata roczna

Składka podstawowa

2%
100 zł miesięcznie

(13 zł podatek dochodowy od składki Pracodawcy)

Po 35 latach
oszczędzani
a
234.668 zł

Po 25 latach
oszczędzani
a
123.565 zł

Źródło: Kalkulator oszczędności https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html
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PPK

Po 15 latach
oszczędzani
a
54.858 zł

Po 10 latach
oszczędzani
a
31.555 zł

Jaki wpływ ma przystąpienie do PPK na
ostateczną wysokość pensji?
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Co się dzieje z moimi wpłatami?
Wpłaty podstawowe
pracownika

Wpłaty dodatkowe
pracownika

Wpłaty podstawowe
pracodawcy

Wpłaty dodatkowe
pracodawcy

Wpłata powitalna

Dopłaty roczne

AKTYWA FUNDUSZU
AVIVA SFIO PPK

Wpłacone środki do funduszu inwestycyjnego są inwestowane w różnego rodzaju papiery
wartościowe, takie jak np. akcje czy obligacje.
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Bezpieczeństwo środków w PPK
Wszystkie środki zgromadzone na kontach osobistych Pracowników wpłacone do
funduszu PPK są traktowane jako wydzielony majątek, niezależny od majątku Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które nim zarządza. Oznacza to, że bankructwo TFI nie
oznacza bankructwa funduszu. TFI nie może bowiem pokrywać z funduszu np. własnych
zobowiązań.

O bezpieczeństwo środków zgromadzonych w PPK dbają także instytucje:

BANK DEPOZYTARIUSZ
Przechowuje aktywa funduszy. W przypadku jego bankructwa aktywa funduszu są wyłączone z masy
upadłościowej banku.

AGENT TRANSFEROWY
Obsługuje rejestr osób, które dokonały wpłat do funduszu oraz wszelkie dyspozycje z nimi związane.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Kontrolę nad działaniem funduszy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Aviva: Public

Możliwe formy dysponowania środkami
Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
Wypłata w razie poważnej choroby, budowy lub zakupu
mieszkania/domu
Zwrot - wycofanie środków w dowolnym momencie przed ukończeniem 60 lat
Podział i dziedziczenie środków – w przypadku śmierci uczestnika lub
rozwodu
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Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
Wypłata na wniosek Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia może być zrealizowana jako:
REKOMENDOWANE: Zwolnienie z podatku od zysków
Wypłata 25% środków, a pozostałe 75% środków – w co najmniej
120 miesięcznych ratach

60 lat
NIEREKOMENDOWANE: Konieczne uiszczenie podatku od zysków
Wypłata wszystkich środków jednorazowo.

ŚWIADCZENIE MAŁŻEŃSKIE - utworzenie rachunku małżeńskiego oraz wypłata
zsumowanych środków obojga małżonków przez co najmniej 120 miesięcy.
Warunek: małżonek pracownika jest uczestnikiem PPK w tej samej instytucji
finansowej i również ukończył 60 lat.
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Poważna choroba, cele mieszkaniowe
POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO
 Uczestnik może jednorazowo wypłacić do 100% wartości środków PPK w celu
pokrycia wkładu własnego,
 Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych mu środków w wartości
nominalnej,
 możliwość dla Uczestników, którzy nie ukończyli 45 roku życia.

POWAŻNE ZACHOROWANIE
Uczestnik może złożyć wniosek o wypłatę do 25% środków PPK w przypadku poważnego
zachorowania Uczestnika, jego małżonka lub dziecka tego Uczestnika.
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Prywatność środków w PPK - zwrot
ZWROT





WYPŁATA
100% aktualnej wartości środków
pochodzących z wpłat Uczestnika
(wpłaty podstawowe oraz wpłaty
dodatkowe),
70% aktualnej wartości środków
wpłaconych przez pracodawcę





POTRĄCENIA
30% wysokości wpłat od pracodawcy
(trafią na indywidualne konto w ZUS)
podatek od zysków kapitałowych,
dopłaty ze strony Państwa
(wpłata powitalna i dopłaty roczne)

UWAGA: Wypłata środków nie jest równoznaczna z rezygnacją z PPK.
19

Aviva: Public

Rezygnujesz przed czasem, np. po 10 latach,
i wypłacasz zgromadzone środki
Symulacja: jeśli odkładasz 80 zł miesięcznie przez 10 lat na koncie systematycznego
oszczędzania, to wypłacisz z banku 10,8 tys. zł (po zapłaceniu podatku). W tym samym czasie z
PPK możesz wypłacić - jeśli zrezygnujesz z oszczędzania - 20,5 tys. zł.
20,5 tys. zł to kwota, która zostaje w Twojej kieszeni już po odliczeniu potrąceń za
wcześniejszą wypłatę z PPK.

Oszczędzanie w PPK
opłaca się niemal 2 razy bardziej niż w banku!

Źródło: Portal mojeppk.pl https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html
Oprocentowanie w banku 2,5%, kapitalizacja miesięczna.
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Podział i dziedziczenie środków
Podział środków w przypadku śmierci Uczestnika:

Wspólność
majątkowa
Rachunek
Uczestnika PPK

Stan wolny/
rozdzielność
majątkowa

50% środków
współmałżonek

PPK, IKE, PPE małżonka lub
zwrot w formie pieniężnej

50% środków
osoby
uprawnione

PPK, IKE, PPE uprawnionego
lub zwrot w formie pieniężnej

100% osoby
uprawnione

PPK, IKE, PPE uprawnionego
lub zwrot w formie pieniężnej

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa:
środki zgromadzone w PPK, przypadające współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, będą przekazane w
formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK, a jeśli nie będzie miał rachunku PPK, środki będzie mógł otrzymać
w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty, na warunkach wskazanych w ustawie.
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Zmiana pracy – co z rachunkiem PPK?
Poprzedni Pracodawca

POZOSTANIE W STARYM PPK
 Pracownik informuje nowego pracodawcę, że nie wyraża
zgody na transfer środków PPK
 Środki w starym PPK zostają, a nowe PPK jest tworzone
u nowego pracodawcy
Czy Pracownik może mieć kilka PPK?
Pracownik każdorazowo podejmuje decyzję o tym, czy przy
zmianie pracodawcy zdecyduje się na transfer środków. Jeśli
przy wielokrotnej zmianie pracy Pracownik za każdym razem
nie zdecyduje się transfer środków, może korzystać z wielu
PPK.
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Nowy pracodawca

TRANSFER ŚRODKÓW DO NOWEGO
PPK7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego
W terminie
po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy
zatrudnienia:

 Pracownik składa pracodawcy Oświadczenie o
zawartych umowach PPK, informując która instytucja
finansowa prowadziła jego rachunek PPK
 Pracownik nie ponosi żadnych opłat za transfer
 Pracownik zostaje zapisany do PPK oferowanego przez
nowego pracodawcę

Dyspozycje składane pracodawcy
 Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK
Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 i nie ukończyły 70 roku życia

 Wniosek o dokonywanie wpłat dodatkowych
Uczestnik składa wniosek podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej

 Zmiana wpłaty podstawowej
W przypadku osób, których wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności
minimalnego wynagrodzenia, wplata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia

 Rezygnacja z dokonywania wpłat
Uczestnik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy w formie
pisemnej

 Wznowienie dokonywania wpłat
Uczestnik, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, może w każdym czasie złożyć podmiotowi
zatrudniającemu wniosek o wznowienie wpłat w formie pisemnej

 Wniosek o posiadanych rachunkach PPK
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Po upłynięciu 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o
posiadanych rachunkach PPK. Na tej podstawie pracodawca składa wniosek o wypłatę transferową z
Aviva: Public
dotychczasowych Rachunków PPK

Dyspozycje składane instytucji finansowej
 Wniosek o wypłatę w razie poważnej choroby
Forma papierowa, niezbędne dostarczenie dodatkowych dokumentów

 Wniosek o wypłatę na cele mieszkaniowe - budowa lub zakup mieszkania/domu
Forma papierowa, niezbędne dostarczenie dodatkowych dokumentów

 Dyspozycja zwrotu (wycofanie środków przed osiągnieciem 60 roku życia)
Możliwa przez MojaAviva

 Dyspozycja wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia
Możliwa przez MojaAviva

 Wskazanie osób uprawnionych na wypadek śmierci
Możliwe przez MojaAviva

 Dyspozycje zmiany danych osobowych/ adresowych/ kontaktowych
Przez MojaAviva możliwa zmiana: adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego

 Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
Forma papierowa, niezbędne dostarczenie dodatkowych dokumentów
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PPK w Aviva Investors
Dlaczego warto?
Aviva: Public

Grupa Aviva w Polsce

Doświadczony
i stabilny zespół
zarządzających

TOP 5 TFI
pod względem aktywów

Fundacja
Aviva
2 największe
OFE
pod względem aktywów

To dla mnie ważne

Ponad 25 lat na rynku polskim | 3,5 mln Klientów

Rozwiązania
emerytalne –
IKE, IKZE, OFE,
PPE
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50 mld zł
oszczędności powierzone
przez polskich Klientów

2 miejsce
wśród ubezpieczycieli
na życie względem
aktywów

Kompetencje i doświadczenie
Globalne kompetencje
Tworząc PPK, polski rząd inspirował się brytyjskimi planami emerytalnymi. W 2012 roku
Aviva uczestniczyła w tworzeniu oraz wdrażaniu reformy emerytalnej na rynku
brytyjskim (Pension Acts). Obecnie jesteśmy liderem na tym rynku wśród
prywatnych dostawców. Nasze globalne kompetencje przenosimy do Polski.

Wieloletnie doświadczenie
Od 2001 roku zarządzamy inwestycjami, a od 15 lat prowadzimy programy
emerytalne dla przedsiębiorstw. Nasz doświadczony i stabilny zespół inwestycyjny
zarządza funduszami, które osiągają dobre, długoterminowe wyniki.
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Gdzie będą inwestowanie środki PPK
Twoje środki będą inwestowane w jeden z subfunduszy zdefiniowanej daty. Fundusz Aviva SFIO PPK jest
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 8 subfunduszami zdefiniowanej
daty:
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Aviva PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967 (lub starszych na wniosek tych
osób),



Aviva PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,



Aviva PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,



Aviva PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,



Aviva PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,



Aviva PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,



Aviva PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,



Aviva PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002.
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W miarę zbliżania się do 60. roku życia subfundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną

Fundusze zdefiniowanej daty
Każdy Uczestnik zostanie automatycznie przypisany do określonego subfunduszu zdefiniowanej
daty
w zależności od swojej daty urodzenia.
Np. obligacje
Np.
akcje
Reguły inwestowania środków w odniesieniu do wieku Uczestnika PPK
część udziałowa*

część dłużna**

od utworzenia funduszu do 20 lat przed 60 r.ż.

60-80%

20-40%

20 lat przed 60 r.ż.

40-70%

30-60%

10 lat przed 60 r.ż.

25-50%

50-75%

5 lat przed 60 r.ż.

10-30%

70-90%

max.15%

min.85%

osiągnięcie 60 r.ż.

*część udziałowa - np. akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
**część dłużna - np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe
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Korzystne warunki finansowe
0%

Do 31 grudnia 2020 roku
opłaty za stałe wynagrodzenie za zarządzanie aktywami PPK we wszystkich
subfunduszach zdefiniowanej daty.

Okres

Aviva
PPK
2025

Maksymalne stałe wynagrodzenie za zarządzanie
Aviva
Aviva
Aviva
Aviva
Aviva
PPK
PPK
PPK
PPK
PPK
2030
2035
2040
2045
2050

Aviva
PPK
2055

Aviva
PPK
2060

do
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31.12.2020
2021-2024
0,40%
0,40%
2025-2029
0,40%
0,40%
2030-2034
0,40%
0,40%
2035-2039
0,40%
2040-2044
0,25%
0,25%
2045-2049
0,25%
0,25%
2050-2054
0,25%
0,25%
2055-2059
Wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie będzie pobierane do 31 grudnia 2021 roku, a po0,25%
tej dacie nie
będzie
0,25%
od 2060niż 0,10% wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty w skali roku.
wyższe
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Fundusz
nie pobiera opłat za zrealizowanie zleceń zamiany bez limitu.
Aviva: Public

Dobre wyniki inwestycyjne
Biorąc pod uwagę wymogi zawarte w ustawie o PPK dotyczące funduszy zdefiniowanej daty, przedstawiamy wyniki

funduszy, których cele, polityka oraz horyzont inwestycyjny są najbardziej zbliżone do charakterystyki funduszy
zdefiniowanej daty PPK.
Data (skumulowane stopy zwrotu) na dzień 31.12.2019 r.
Poniższa
prezentuje wyniki inwestycyjne
Fundusz/tabela
Subfundusz
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
wprowadzenia
AVIVA INVESTORS SFIO
06.10.2008
3,9%
13,6%
16,0%
66,9%
Dłużny
06.10.2008
3,6%
12,9%
18,3%
70,3%
Akcyjny
AVIVA INVESTORS FIO
18.11.2011
4,7%
8,2%
15,5%
Dłużnych Papierów Korporacyjnych
3,8%
10,8%
16,1%
Obligacji Dynamiczny
18.11.2011
22,0%
2,0%
15,8%
73,8%
Nowoczesnych Technologii
08.04.2008
4,7%
0,9%
5,3%
36,4%
Polskich Akcji
06.04.2002

Przedstawione informacje odnoszą się do wyników inwestycyjnych (netto) osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągniecia
podobnych wyników w przyszłości. Źródło: https://www.aviva.pl/inwestycje/notowania-funduszy/

AVIVA INVESTORS FIO
Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Obligacji Dynamiczny
Nowoczesnych Technologii
Polskich Akcji
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Rating Analiz Online1
****
****
***
****

Analiz Online w prosty sposób wskazuje inwestorom
najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy
produktowej. Uwzględniane są parametry ilościowe (tj. relacja
zysku do ryzyka) i jakościowe (tj. ocena kadry zarządzającej,
struktury portfela czy koszty związane z inwestycją).
Fundusze, które posiadają ocenę 5 lub 4 gwiazdki
charakteryzują się najwyższą efektywnością zarządzania.
1Rating

group, czyli grupa porównawcza, została stworzona
w oparciu o strategie inwestycyjne poszczególnych funduszy.
Pozycja kwartylowa oznacza przyporządkowanie stopy zwrotu
danego funduszu do kolejnych grup obejmujących po 25%
porównywalnych funduszy uszeregowanych pod względem
stopy zwrotu. Przykładowo: pozycja w pierwszym kwartylu
oznacza umiejscowienie wśród 25% najlepszych funduszy
pod względem stopy zwrotu.
2Peer

Wyniki inwestycyjne w porównaniu do konkurencji
Fundusz/ Subfundusz

Objaśnienia

Peer group - pozycja kwartylowa2
1 rok
3 lata
5 lat
1
2
1
1

1
2
2
3

1
1
1
1

Oba parametry zostały stworzone i są publikowane przez
Analizy Online S.A. na www.analizy.pl

OTRZYMANE NAGRODY

Wyróżnienia
 Osiągane wysokie wyniki inwestycyjne
zostały docenione.
 Nasze fundusze i zarządzający otrzymali
szereg nagród, tj. Złoty Portfel, Alfa czy
Byki i Niedźwiedzie.

 Nagrodę otrzymał także nasz serwis dla
klientów online – MojaAviva.
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Kompleksowe wsparcie dla Pracownika
Serwis online
Pracownicy - Uczestnicy PPK będą mieli dostęp do aplikacji umożliwiającej
wgląd do informacji na temat ich środków online 24h/7 oraz składanie
szerokiej gamy dopuszczalnych dyspozycji zmian.

Infolinia, adres e-mail i indywidualny opiekun programu w firmie
Dodatkowo do dyspozycji jest dedykowana infolinia oraz indywidualny
opiekun programu PPK oraz adres email, na który można skierować zapytanie.
Infolinia PPK : (22) 563 29 96, 801 316 316
E-mail PPK: ppk@aviva.com

130 placówek zlokalizowanych w całym kraju
Kompleksową pomoc zapewni również ponad 2000 agentów dostępnych w
niemal 130 placówkach zlokalizowanych w całym kraju.
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Gdzie sprawdzić stan środków w PPK
KORZYSTAJ z możliwości serwisu MojaAviva
• sprawdzaj jak kształtują się Twoje oszczędności PPK,
• składaj dyspozycje dotyczące Twoich środków, np. zlecenie zmiany
funduszu,
• oglądaj inne swoje produkty, które posiadasz w Aviva, np. polisę na
życie,
• ciesz się ze zniżek na inne produkty Avivy oraz platformy benefitowej
dostępnych tylko dla użytkowników serwisu.
Zniżki na ubezpieczenia i inwestycje
Po zalogowaniu do usługi MojaAviva, na koncie użytkownika mogą być dostępne rabaty
na produkty ubezpieczeniowe. Uczestnicy mogą korzystać ze zniżek na ubezpieczenie
podróżne, ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenie domu lub mieszkania.
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Serwis dla pracownika
(wersja demo)

Kompleksowa obsługa
w ramach serwisu MojaAVIVA.
Możliwość zarządzania środkami
zgromadzonymi w ramach PPK
i pozostałymi produktami Grupy
Aviva.

Aviva: Public
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Serwis dla pracownika – szczegóły PPK
(wersja demo)

Aviva: Public
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Serwis dla pracownika – szczegóły funduszu
(wersja demo)

Aviva: Public
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Serwis dla pracownika – zamiana funduszy
(wersja demo)

Aviva: Public

Serwis dla pracownika – historia transakcji
(wersja demo)
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Zniżki dla Pracownika
Dostępne rabaty na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Indywidualni uczestnicy PPK mogą korzystać ze
zniżek na:
Ubezpieczenie podróżne
Zniżka dla klientów w serwisie MojaAviva - 15% rabatu
(możliwość korzystania z okresowych zniżek np. -20% w okresie wakacyjnym itp.)

Konkurencyjne stawki za ubezpieczenie samochodu
Zniżka z tytułu bezszkodowej jazdy - do 60%
Zniżka za pakiet OC/AC – 10% zniżki w ryzyku OC i 17% zniżki w ryzyku AC
Zniżka za płatność w serwisie MojaAviva – 4%
Zniżka dla klientów Aviva - 5%

Ubezpieczenie domu lub mieszkania
Zniżka za alarm/stały dozór agencji ochrony - 40% za ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
Zniżka za drzwi antywłamaniowe - 5% za ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
Zniżka z tytułu ubezpieczenia kolejnej nieruchomości - 5%
Zniżka za płatność w serwisie MojaAviva - 5%
Zniżka dla klientów Aviva – 5%
Dodatkowe zniżki – oferta dostępna u Agentów, oferta negocjowana indywidualnie podczas zawierania polisy

Fundusze Aviva24
Zwracamy 50% opłaty za zarządzanie
Aviva: Public

Powyższe rabaty zależą od aktualnej promocji i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Platforma Benefitowa dla Klientów Avivy
Dajemy naszym Klientom możliwość korzystania ze zniżek blisko 400 specjalnych ofert produktów i usług o znanych markach
oraz lokalnych dostawcach z różnych kategorii: Restauracje i Kawiarnie, Zdrowie / Uroda, Sport i Rekreacje oraz wiele innych.
W ramach Platformy uczestnicy PPK otrzymują dostęp do zniżek i mogą z nich korzystać bez ograniczeń.
Oferta programu jest stale poszerzana o kolejnych partnerów i nowe promocje.

42

Aviva: Public

Zapraszamy do kontaktu:
Aneta Piotrowicz
telefon: 795-518-645

www.aviva.pl/ppk/dla-pracownika
www.moja.aviva.pl
e-mail: ppk@aviva.com
E-mail:piotrowicz.aneta@aviva.com.pl
NOTA PRAWNA

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 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”). 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.
Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
PPK
z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych
środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez
Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą
zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery
wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę
samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,
Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz
następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, 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 dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.
Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja
Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Aviva:
Public
dla m.st. Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości
12.250.000,00 PLN.

