Oszczędzaj w PPK
na przyszłość
z Pracodawcą
i Państwem

Pracownicze Plany Kapitałowe z Pekao TFI:


d
 obrowolne oszczędzanie na emeryturę



c
 omiesięczne wpłaty współfinansowane przez Pracownika
i Pracodawcę



d
 opłaty od Państwa: powitalna 250 zł i roczne 240 zł



b
 rak podatku od dochodów kapitałowych przy wypłatach
spełniających warunki ustawy PPK



ł atwy kontakt: serwis online, infolinia, e-mail



m
 ożliwość składania dyspozycji PPK w pobliskich placówkach
Banku Pekao S.A.



z gromadzone środki są prywatne i podlegają dziedziczeniu

801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
opłata wg cennika operatora

*dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych

pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl

www.pekaotfi.pl

Materiał reklamowy. Działalność PPK reguluje Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Niniejszy materiał został sporządzony w celu
informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą
świadczenia pomocy prawnej. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych,
kursów walut itp. Szczegółowe informacje dotyczące PPK w Pekao TFI, w tym opis czynników ryzyka znajdujący się w prospekcie funduszu inwestycyjnego, dostępne są
na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru PPK zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK
SFIO, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy:
50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Chronimy gospodarkę leśną drukując na papierze z certyfikatem PEFC.

