
ВАРТО ЗНАТИ
У випадку працівників, які вже є учасниками PPK, нічого не змінюється.

Коли заяви про вихід з ПКП втрачають юридичну силу

До кого застосовується повторне автозбереження?

У 2023 році відбувається перше автоматичне зарахування працівників до ПКП,  
т. зв автозбереження. Що варто знати?

  Заяви про відмову від внесення платежів ПКП дійсні до 28 лютого 2023 року відповідно 
до Закону про ПКП. Немає значення, коли вони були подані. Після цієї дати всі вони 
втрачають юридичну силу. 

  Працівники, які подали таку заяву, будуть автоматично зараховані до ПКП. При цьому 
не має значення, чи звільнилися вони до укладення роботодавцем від їх імені та на їх 
користь договору про обслуговування ПКП, чи після укладення цього договору.

Працівники віком 18-55 років Працівники віком 55-70 років Працівники віком 70+

Працівники віком від 18 до 55 років 
будуть автоматично зараховані 
до ПКП. Якщо вони хочуть 
заощаджувати в ПКП, їм нічого не 
потрібно робити. Якщо вони не 
хочуть зберігати в ПКП, то повинні 
подати заяву про звільнення.

Працівники, яким виповниться 
55 років до 1 квітня 2023 
року, не будуть автоматично 
зараховані до ПКП. Вступити 
до ПКП вони зможуть лише на 
підставі заяви.

Працівники, яким 
виповниться 70 років 
до 1 квітня 2023 року, не 
зможуть приєднатися 
до програми або 
відновити виплати ПКП.

жити краще разом

Майте більше. ПКП на краще 
майбутнє.

Рекламний матеріал
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Термін дії 
всіх заяв про 
вихід з ПКП 
закінчується.

З 1.03.2023 року роботодавець буде нараховувати 
та стягувати внески до ПКП з першої виплаченої 
в березні 2023 року заробітної плати. Він негайно 
повідомить працівників ПКП, від імені яких до 
цього часу не укладено договір на ведення ПКП.

Якщо працівник подає заяву 
про звільнення від виплати до 
ПКП до того, як роботодавець 
перерахує виплати фінансовій 
установі, роботодавець поверне 
працівникові гроші та виправить 
платіжну відомість.

Якщо працівник подає заяву про 
відмову від сплати внесків до ПКП, коли 
роботодавець уже перерахував виплати 
до фінансової установи, роботодавець 
ці кошти не повертає. Працівник може 
виплатити їх з рахунку ПКП відповідно 
до положень Закону про ПКП. 

У період з 1 по 
17.04.2023 року 
роботодавець буде 
перераховувати 
зібрані виплати до 
ПКП.

1.03.2023 1.04.2023 17.04.2023

Важливі терміни

Що таке Плани Капіталовкладень Працівників 

Перш ніж відмовитися від участі, дізнаємося про те, що таке PPK. Плани Капіталовкладень 
Працівників (PPK) – добровільна програма, завдяки якій учасники заощаджують на майбутнє.

Докладніше про PPK:  
https://www.uniqa.pl/emerytura/ppk-dla-pracownika/ 

Графік автоматичного, повторного запису до PPK в 2023 році представлений на осі. Це 
важливі дати, особливо у випадку людей, які хочуть повторно відмовитися від участі в PPK.

З 1.03.2023 року працівник може повторно 
подати заяву про звільнення від ПКП.

Цей матеріал, підготовлений UNIQA TFI S.A., має інформаційно-реклам-
ний характер і не є комерційною пропозицією у розумінні Цивільного 
кодексу, не є рекомендацією щодо фінансових інструментів, форми на-
дання інвестиційних консультаційних послуг чи правової допомоги або 
достатньою підставою для прийняття інвестиційного рішення. Якщо не 
зазначено інше, джерелом представлених даних є власні розрахунки.

Перш ніж придбати паї, слід ознайомитися з інформаційним проспек-
том UNIQA Emerytura SFIO (Проспект) і документами з ключовою інфор-
мацією для інвесторів (KID). Проспект містить, серед іншого, короткий 
опис прав інвесторів, в т.ч. інформацію про правила прийому та розгля-
ду скарг, позасудові методи вирішення споживчих спорів та внесення 
представницьких позовів. Проспект доступний у головному офісі UNIQA 
TFI S.A. і на вебсайті www.tfi.uniqa.pl, де також публікуються документи 
KID, інформація для клієнтів альтернативного інвестиційного фонду та річ-
ні та піврічні фінансові звіти. Усі вищезазначені документи надаються 
польською мовою на умовах, визначених відповідними нормативними 
актами, в тому числі на сайті, а за запитом інвестора чи учасника нада-
ються безкоштовно на паперових носіях.

UNIQA TFI S.A. та UNIQA Emerytura SFIO не гарантують досягнення пе-
редбачуваної інвестиційної цілі. Інвестиційні результати представлені  
в польських злотих. 

Вони стосуються історичних результатів і не гарантують досягнення по-
дібних результатів у майбутньому. Укладення договору про корпоратив-
ну пенсійну програму (КПП) з UNIQA Emerytura SFIO та участь у фонді 
пов’язане з інвестиційним ризиком, і учасник повинен враховувати мож-
ливість втрати принаймні частини інвестованих коштів.

AXA Emerytura SFIO може інвестувати понад 35% вартості активів субфо-
ндів у емісійні цінні папери, гарантовані Державним казначейством, На-
ціональним банком Польщі, країною - членом або однією з країн ОЕСР, 
зазначених в інформаційній брошурі, крім Республіки Польща.

Залежно від інвестиційної політики субфондів UNIQA Emerytura SFIO, че-
рез склад інвестиційних портфелів або техніку управління цими портфе-
лями, вартість їхніх чистих активів може бути дуже мінливою.

Розмір і спосіб стягнення комісій, пов’язаних з участю в UNIQA Emerytura 
SFIO, визначено в Проспекті або Таблиці комісій, наданій UNIQA TFI S.A. 
Залежно від суми комісій або способу їх нарахування, дати придбання 
або викупу паїв і податкових зобов'язань можуть відрізнятися: індивіду-
альна норма прибутку на інвестиції, чиста сума платежу за придбання 
паїв або кошти, перераховані за їх викуп.

Загальний зміст юридичної інформації та інформації про UNIQA TFI S.A. 
доступні на сайті https://uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/nota-prawna/.

ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ


