PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY (PPE)
W TFI PZU SA

Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny?
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to sprawdzony sposób na dodatkową, prywatną
emeryturę, która w momencie wypłaty zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych oraz
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Forma Programu
Składki wpłacane w ramach Programu inwestowane są w subfundusze inwestycyjne zarządzane
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU).
Dlaczego Warto uczestniczyć w Programie?
 źródło dodatkowych środków na przyszłą emeryturę,
 składka podstawowa jest finansowana przez pracodawcę,
 oszczędności są własnością pracownika,
 oszczędności są dziedziczone,
 brak kosztów administracyjnych pobieranych z rejestru,
 zyski wypracowane w ramach PPE zwolnione są z podatku (tzw. podatku Belki),
 bardzo niskie koszty zarządzania aktywami,
 możliwość samodzielnego decydowania jak inwestować wpłacane składki,
 dostęp do rejestru on-line oraz elektroniczne potwierdzenia transakcji.
Co to są fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne to jedna z najbardziej popularnych form oszczędzania na świecie.
Stanowią alternatywę dla bezpośrednich inwestycji w akcje czy obligacje. Dają możliwość
inwestowania osobom, które nie posiadają profesjonalnej wiedzy, doświadczenia lub czasu na
samodzielne inwestowanie. Środki mogą być inwestowane agresywnie (np. w akcje) lub
bezpiecznie (np. w obligacje), stąd różne typy funduszy, o różnych strategiach inwestycyjnych.
Gwarancja ochrony
Fundusze inwestycyjne podlegają szczególnemu nadzorowi wynikającemu z przepisów ustawy o
funduszach inwestycyjnych. Przepisy te są dostosowane do prawa europejskiego, które bardzo
rygorystycznie reguluje kwestie nadzoru nad tą formą inwestowania oszczędności.
Kto może przystąpić do Programu?
Uczestnikiem PPE może być pracownik, który nie ma ukończonego 70 roku życia. Szczegółowe
informację dotyczące warunków przystąpienia określane są w umowie zakładowej.
Składki do PPE
Pracodawca finansuje pracownikom w ramach PPE comiesięczną składkę w wysokości
maksymalnie 7% miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Pracownik może zadeklarować
składkę dodatkową. Wysokość składki określona jest w umowie zakładowej. Składka dodatkowa
jest naliczana i potrącana z wynagrodzenia.

Wypłata środków
Wypłata środków jest możliwa po ukończeniu 60 lat lub ukończeniu 55. roku życia pod
warunkiem posiadania prawa do wcześniejszej emerytury.
Podatki i składki na ZUS
Składka podstawowa a podatek PIT i ZUS
Składka podstawowa stanowi przychód pracownika, podlegający podatkowi od osób fizycznych
(PIT). W wyniku tego wynagrodzenie netto pracownika zostanie pomniejszone o wysokość tego
podatku (12% lub 32% w zależności od skali podatkowej danego pracownika).
Składka podstawowa zwolniona jest ze składek na ZUS.
Podatki od wypłat z PPE
Wypłaty z PPE zwolnione są z podatków, w tym z podatku spadkowego dla osób uposażonych lub
spadkobierców. Zyski wypracowane w ramach PPE zwolnione są z podatku od zysków
kapitałowych tzw. podatku Belki.
Jak oszczędzać na emeryturę?
Wpłacane przez pracodawcę składki mogą być inwestowane w różnych subfunduszach.
Każdy Uczestnik podejmuje sam decyzję w zakresie sposobu inwestowania składki.
W ramach PPE Uczestnicy mają do wyboru jeden z dwóch Modeli inwestowania składek:


Indywidualny Model Wpłat,



Rekomendowany Model Wpłat.

Indywidualny Model Wpłat
W tym modelu składki dzielone są pomiędzy wybrane subfundusze wskazane przez pracownika.
Pracownik sam decyduje jakie wybiera subfundusze. Do wyboru jest 9 subfunduszy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNDUSZY TFI PZU DOSTĘPNYCH W PPE

SUBFUNDUSZ

OPIS

PZU Obligacji
Krótkoterminowych

Subfundusz inwestujący w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane,
poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Dla osób, które
oczekują zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej. Inwestycja w
subfundusz wiąże się z niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Polityka inwestycyjna:
 dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż rok
oraz instrumenty rynku pieniężnego min. 75%
 pozostałe lokaty max. 25%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 3 m-ce
Ryzyko: niskie

PZU Sejf+

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne instrumenty
finansowe. Dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo inwestowania i szukają
alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych.
Polityka inwestycyjna:

dłużne instrumenty finansowe – maks. 100% wartości aktywów netto
(np.: obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe)
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 12 m-cy
Ryzyko: relatywnie niskie

PZU Papierów
Dłużnych POLONEZ

Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz
w inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są
renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dla osób, które wolą unikać
podwyższonego ryzyka i oczekują ochrony realnej wartości swoich
oszczędności oraz ich wzrostu.
Polityka inwestycyjna:
 dłużne papiery wartościowe max.100%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 18 m-cy
Ryzyko: relatywnie niskie

PZU Dłużny Aktywny

Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty dłużne i instrumenty rynku
pieniężnego. Dla osób, które są zainteresowane inwestowaniem oszczędności
na rynku dłużnych papierów wartościowych, m.in. w obligacje, bony skarbowe,
chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w akcje,
poszukują alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat.
Polityka inwestycyjna:
 Instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe – min. 50%,
maks. 100% wartości aktywów netto, poręczane lub gwarantowane przez:
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii
Europejskiej, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Polska lub inne państwo Unii
Europejskiej.
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 24 m-cy
Ryzyko: relatywnie niskie

PZU Globalny
Obligacji
Korporacyjnych

Subfundusz inwestuje w obligacje emitowane przez globalne przedsiębiorstwa
o najwyższej wiarygodności oraz płynności rynkowej
Polityka inwestycyjna:
 Pieniądze – min. 75%, maks. 100% wartości aktywów netto – inwestujemy w
instrumenty dłużne (np. obligacje, kwity depozytowe).
 W tym min. 50% wartości aktywów netto w instrumenty dłużne emitowane
przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce i za granicą.
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 3 lata
Ryzyko: relatywnie niskie

PZU Stabilnego
Wzrostu MAZUREK

Subfundusz mieszany, inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery
wartościowe, jak i w akcje. Dla osób oczekujących stabilnego wzrostu wartości
zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących
średnie ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w
instrumenty o charakterze udziałowym (akcje spółek).
Polityka inwestycyjna:
 dłużne papiery wartościowe do 100%
 akcje oraz prawa do akcji spółek max. 40%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 3 lata
Ryzyko: średnie

PZU Zrównoważony

Subfundusz łączy cechy funduszy lokujących w akcje, dłużne papiery
wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Okresowe wahania jednostki
uczestnictwa mogą być wyższe niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu,
jednakże
ze
względu
na
wyższy
udział
akcji
w portfelu może potencjalnie on przynieść uczestnikom większy zysk.
Polityka inwestycyjna:
 akcje min. 30%
 dłużne papiery wartościowe max. 70%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 4 lata
Ryzyko: podwyższone

PZU Akcji KRAKOWIAK

Subfundusz przeznaczony dla osób, które mają przed sobą długi czas do
emerytury oraz akceptują możliwość okresowych, nawet znacznych wahań
wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem większości
aktywów w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie SA. Subfundusz dąży do dynamicznego wzrostu wartości jednostki
uczestnictwa w dłuższym czasie.
Polityka inwestycyjna:
 akcje min. 50%
 pozostałe aktywa max. 50%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 5 lata
Ryzyko: wysokie

PZU Aktywny
Globalny

Inwestycje na największych giełdach światowych.
Polityka inwestycyjna:
 akcje, kwity depozytowe i prawa do akcji (udziałowe papiery wartościowe)
płynnych spółek światowych – maks. 60% wartości aktywów netto
 Dłużne papiery wartościowe – min. 40%, maks. 100% wartości aktywów
netto
 Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych – maks. 50% wartości aktywów netto
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania: 3 lata
Ryzyko: średnie

Rekomendowany Model Wpłat
W tym modelu podział składek pomiędzy subfundusze dostosowany jest do wieku Uczestnika.
Udział akcji w portfelu zmniejsza się wraz z wiekiem oszczędzającego.

Wiek oszczędzającego, a podział składki w Rekomendowanym Modelu Wpłat
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Zmiana sposobu inwestowania
W każdym czasie Uczestnik może dokonać bezpłatnych zmian Indywidualnego Modelu Wpłat (np.
zmieniając subfundusze, w które inwestowane są składki lub przenosząc zgromadzone środki z
jednego subfunduszu na inny subfundusz) lub wybrać Rekomendowany Model Wpłat.
Opłaty związane z inwestowaniem w subfundusze TFI PZU
Opłaty pobierane od wpłat
Wpłaty do subfunduszy w ramach PPE zwolnione są z opłat manipulacyjnych, w związku z czym są
w całości inwestowane.
Wynagrodzenie za zarządzanie
TFI PZU pobiera wynagrodzenie z tytułu zarządzania subfunduszami. Roczne koszty
wynagrodzenia, stanowiące procent środków zgromadzonych przez dany subfundusz są dużo
niższe niż standardowe opłaty pobierane od osób oszczędzających indywidualnie. Opłaty za
zarządzanie ujęte są w wycenie jednostek inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat za zarządzanie dostępne są w umowie
zakładowej udostępnionej przez pracodawcę.
Dziedziczenie środków
Środki gromadzone w ramach PPE są dziedziczone. W przypadku śmierci Uczestnika wypłata
zgromadzonych środków następuje na rzecz osób uposażonych wskazanych przez Uczestnika w
deklaracji uczestnictwa lub na rzecz spadkobierców (o ile uposażeni nie zostali wskazani).
Nowoczesne rozwiązania operacyjne
Nowoczesne rozwiązania pozwalają na dostęp do rejestru przez Internet
i monitorowanie bieżącego stanu rejestru PPE. Codzienna wycena subfunduszy umożliwia
dokonywanie transakcji i składanie dyspozycji na bieżąco za pośrednictwem pracodawcy.
Jak przystąpić do PPE?
Przystąpienie do PPE następuje poprzez złożenie pracodawcy deklaracji przystąpienia do PPE.
Jak dowiedzieć się więcej o PPE?
Więcej informacji o PPE można uzyskać za pośrednictwem:


Infolinii TFI PZU: 22 582 28 99



e-mail: ppe@pzu.pl



strony internetowej TFI PZU SA: https://www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/finanse-iinwestycje-firmy/programy-emerytalne/pracowniczy-program-emerytalny-ppe

Niniejszy materiał zawiera jedynie omówienie warunków programu, podstawą
funkcjonowania programu jest Umowa Zakładowa

NOTATKI

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym
oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KII). Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. PZU
FIO Parasolowy ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny.
Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją
ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KII dostępne są w
miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KII są w języku polskim. Subfundusze Fundusze są
zarządzane aktywnie. Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością.
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 podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej
podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa)
może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze
mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu
terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być
kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek
systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające
niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego
może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł
wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl

