
DLACZEGO COMPENSA PPK
Compensa jest stabilną marką, działającą na polskim rynku od 1990 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy www.compensa.pl/ppk/

WYJĄTKOWA OFERTA COMPENSA
PPK Z OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

Opłata za prowadzenie Compensa PPK maleje wraz ze stażem
pracownika w programie i pokrywa zarówno koszt zarządzania
PPK jak i ochrony ubezpieczeniowej na wypadek:

Przejrzysta i intuicyjna aplikacja iPPK dla Pracodawcy i Pracownika 

Wsparcie dedykowanego Opiekuna na każdym etapie wdrożenia PPK 

Infolinia PPK Compensa: 801 120 000

- Śmierci
- Ciężkiego Inwalidztwa w wyniku wypadku z sumą ubezpieczenia
do 100 000 zł

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
Z COMPENSĄ TO PROSTE

Rozbudowana sieć ponad
250 ekspertów
gwarantujących
profesjonalne

i przyjazne wdrożenie
procesu w firmie oraz

wsparcie na każdym etapie
trwania programu.

Doświadczenie
w efektywnym wdrażaniu

programów
ubezpieczeniowych

w firmach
z dużymi grupami

pracowników
w strukturach rozproszonych.

Przyjazne
i sprawdzone

narzędzia obsługowe
dla Pracodawcy
i Pracownika

(portal obsługowy
iPPK).

Compensa należy do wiodącej grupy
ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-
Wschodniej - Vienna Insurance Group

z 200 letnim doświadczeniem.

Vienna Insurance Group posiada rating
A+ ze stabilną perspektywą, nadany
przez agencję Standard&Poor’s.



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma
charakteru materiału doradczego. Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat
ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group określone są
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych na www.compensa.pl

PRACODAWCA PRACOWNIK

INSTYTUCJA FINANSOWA

PAŃSTWO

PPK - JAK TO DZIAŁA?

TERMINY ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE

WIELKOŚĆ PODMIOTU
ZATRUDNIAJĄCEGO

wg liczby zatrudnionych

TERMIN POCZĄTKOWY
OBOWIĄZYWANIA
PRZEPISÓW PPK

OSTATECZNY TERMIN
NA ZAWARCIE UMOWY
O ZARZĄDZANIE PPK

Powyżej 250 1 lipca 2019 25 października 2019

50 - 249 1 stycznia 2020 24 kwietnia 2020

20 - 49 1 lipca 2020 27 października 2020

Poniżej 20
oraz sektor finansów
publicznych

1 stycznia 2021 23 kwietnia 2021

W porozumieniu z
Pracownikami wybiera
instytucję finansową,
nalicza i odprowadza
wpłaty na PPK.

Gromadzi na swoim prywatnym
rachunku oszczędności, które mogą
zapewnić jemu i jego rodzinie
bezpieczeństwo finansowe i lepszy
standard życia po ukończeniu 60
roku życia.

Przekazuje uczestnikowi
dodatkową wpłatę powitalną
i dopłaty roczne oraz stanowi
kontrolę nad instytucjami
finansowymi zarządzającymi
środkami zgromadzonymi w PPK.

Compensa PPK znajduje się w wykazie instytucji finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
Posiada wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu aktywami.

PRACOWNIK

Wpłata podstawowa 2%
wynagrodzenia brutto

Dobrowolna dodatkowa
wpłata do 2%
wynagrodzenia brutto

Wpłata podstawowa 1,5%
wynagrodzenia brutto

Dobrowolna dodatkowa
wpłata do 2,5%
wynagrodzenia brutto

PRACODAWCA PAŃSTWO

Wpłata powitalna 250 zł

Dopłata roczna 240 zł

PAMIĘTAJ, ŻE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIAW RAMACH PPK



Sytuacja przyszłych emerytów

System emerytalny w Polsce

III FILARY EMERYTALNE

FUS OFE IKE, IKZE, PPE, PPK

PPK - główne założenia

PPK to dobrowolny system gromadzenia oszczędności
dla wszystkich zatrudnionych, za których pracodawca
odprowadza sładki na ZUS niezależnie od formy
zatrudnienia.

Jest to powszechny i dobrowolny program społeczny
zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków.

Środki zgromadzone w PPK
są własnością pracownika

Pracodawca przekazuje wpłaty na prywatne
konto pracownika w PPK



PPK - źródła finansowania

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z 3 źródeł:
od Ciebie - Pracownika, Twojego Pracodawcy i Państwa.

PRACOWNIK

PRACODAWCA

ŁĄCZNA MAKSYMALNA
WPŁATA

PAŃSTWO

Wpłata podstawowaŹródła finansowania Wpłata dodatkowa
(dobrowolna) Maksymalna wpłata

Do 2%
wynagrodzenia brutto

Do 2,5%
wynagrodzenia brutto

4% wynagrodzenia brutto2% wynagrodzenia brutto*

4% wynagrodzenia brutto1,5% wynagrodzenia brutto**

wpłata powitalna - 250 zł
wpłata roczna - 240 zł

8% wynagrodzenia brutto

* Wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, dla pracowników, których łączne wynagrodzenie brutto (z różnych źródeł) w danym miesiącu
nie przekracza 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia.

** Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Obowiązuje roczny maksymalny limit wpłat na wszystkie rachunki uczestnika PPK w wysokości 50 000 dolarów amerykańskich.

PPK - kluczowe informacje

PPK tworzy pracodawca, ale zarządzane jest przez instytucję finansową np.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG i nadzorowane przez
Komisję Nadzoru Finansowego, Państwowa Inspekcję Pracy, Polski Fundusz
Rozwoju.

Kapitał w PPK podlega prawu spadkowemu oraz uwzględniany
jest przy podziale majątku.

Istnieje możliwość wystąpienia z programu i wypłaty kapitału
w każdym momencie uczestnictwa w PPK.

Kapitał w PPK nie podlega egzekucji komorniczej (za wyjątkiem
świadczeń alimentacyjnych i zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa).

Pracodawca jest zobowiązany zapisać do PPK pozostające u niego
w zatrudnieniu osoby w wieku 18-54 lat, natomiast osoby w wieku 55-69
lat poinformować o możliwości przystąpienia do programu PPK.

Każdy uczestnik PPK może skorzystać z pieniędzy zgromadzonych w PPK
po ukończeniu aktywności zawodowej lub w dowolnym momencie
uczestnictwa w PPK.



PPK – zwrot środków przed 60 rokiem życia

JEŻELI UCZESTNIK PPK ZDECYDUJE SIĘ NA WYPŁATĘ W INNYCH
OKOLICZNOŚCIACH, NIŻ WYMIENIONYCH WYŻEJ, WYCOFANIE
ŚRODKÓW BĘDZIE POTRAKTOWANE, JAKO ZWROT, CZYLI:

dopłaty wniesione ze środków Państwa – jako wpłata powitalna i dopłaty
roczne – zostaną zwrócone w kwocie nominalnej (zyski z inwestowania
zostaną wypłacone uczestnikowi w formie pieniężnej, a ewentualne straty
zostaną pokryte z wpłat wniesionych przez pracownika),

wpłaty potrącone z wynagrodzenia netto pracownika zostaną w całości
wypłacone po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki),

wpłaty pochodzące ze środków pracodawcy zostaną podzielone na dwie
części: 70% zostanie wpłacone w formie pieniężnej (po potrąceniu
podatku od zysków kapitałowych), a o 30% przekazane na indywidualne
konto emerytalne pracownika w ZUS.

Kluczowe informacje dla pracownika

Wypłata po ukończeniu 60 roku życia – możliwa jest na 3 sposoby:

25% jednorazowo i 75% w 120 miesięcznych ratach

100% jednorazowo – podatek od zysków kapitałowych

w formie świadczenia małżeńskiego

Wypłata w razie poważnej choroby, budowy lub zakupu nieruchomości

na pokrycie wkładu własnego – jeśli pracownik nie ukończy 45 lat,
wypłata 100% oszczędnośc z obowiązkiem zwrotu

w razie poważnej choroby pracownika, małżonka i dziecka – 25%
oszczędności bez obowiązku zwrotu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wypłata po ustaniu zatrudnienia

Wypłata transferowa, czyli przeniesienie oszczędności do PPK
u nowego Pracodawcy lub innego produktu oszczędnościowego

Zwrot – wycofanie pieniędzy w dowolnym momencie przed 60 rokiem życia

wypłacić pieniądze z PPK

pozostawić oszczędności na swoim koncie PPK u byłego pracodawcy

przenieść oszczędności na inny rachunek PPK do nowego pracodawcy

Zwrot 100%

Wypłata na cele
mieszkaniowe

do 100%

Wypłata transferowa 100%

Wypłata w przypadku
poważnego zachorowania do 25%

Wycofanie zgromadzonych środków na etapie akumulacji
% posiadanych środków



Symulacja – wiek 26 lat, 2700 zł brutto

Suma Twoich oszczędności w PPK 66 437 zł
Wypłata jednorazowa

Miesięczne świadczenia z PPK

Po 1. roku oszczędzania w PPK

Po 5. roku oszczędzania w PPK

Po 10. roku oszczędzania w PPK

Po 15. roku oszczędzania w PPK

Suma ubezpieczenia ciężkiego
inwalidztwa w NNW

66 437 zł

11 709 zł

31 273 zł

23 455 zł

Oszczędności
z dopłat Państwa

Oszczędności
z Twoich wpłat

Oszczędności
z dopłat pracodawcy

* Założenia: oszczędzanie do 60. roku życia; otrzymywanie świadczeń przez 10 lat; brak wpłat dodatkowych od Pracownika i Pracodawcy;
wypłata jednorazowa 25%; wzrost wartości oszczędzania 2%, brak wzrostu wynagrodzenia

16 609 zł
454 zł

1397 zł
28 000 zł
64 219 zł
100 000 zł

Symulacja – wiek 35 lat, 5000 zł brutto

Suma Twoich oszczędności w PPK 75 186 zł
Wypłata jednorazowa

Miesięczne świadczenia z PPK

Po 1. roku oszczędzania w PPK

Po 5. roku oszczędzania w PPK

Po 10. roku oszczędzania w PPK

Suma ubezpieczenia ciężkiego
inwalidztwa w NNW

18 796 zł
514 zł

5 808 zł
51 068 zł
100 000 zł

75 186 zł

7 790 zł

38 512 zł

28 884 zł

Oszczędności
z dopłat Państwa

Oszczędności
z Twoich wpłat

Oszczędności
z dopłat pracodawcy


