PRACOWNICZE
PLANY
KAPITAŁOWE

ZNIŻKI I PROMOCJE
DLA PRACOWNIKÓW
OSZCZĘDZAJĄCYCH
W PPK W PKO TFI

1. Specjalne warunki dodatkowego oszczędzania
na emeryturę
PPK
• promocyjna stawka stałego wynagrodzenia za zarządzanie 0% do 30.06.2020 r.1

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE)2
Preferencyjne warunki Pakietu Emerytalnego, w ramach którego oferowane jest Indywidualne
Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE):
• brak opłaty za otwarcie Pakietu Emerytalnego,
• obniżona opłata za zarządzanie – jej faktyczna wysokość zależy od wybranego subfunduszu
i mieści się w przedziale od 0,19% do 0,47% wartości aktywów netto w skali roku (kategoria
jednostki J).
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Stawki wynagrodzeń za zarządzanie po okresie 30.06.2020 r. dostępne dla uczestników PPK na stronie www.i-fundusze.pl.
Pakiet Emerytalny oferowany przez PKO TFI. Preferencyjne warunki bez ograniczenia czasowego od II kwartału 2020 r.

2. Zniżki na zakup ubezpieczeń w PKO Ubezpieczenia3
30% MÓJ DOM24
Ubezpieczenie domu lub mieszkania, ruchomości domowych, OC w życiu prywatnym, assistance.
Do nabycia w serwisie transakcyjnym iPKO.

30% TAK PODRÓŻUJĘ
Ubezpieczenie turystyczne obejmujące koszty leczenia w podróży zagranicznej, następstwa
nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym, assistance, bagaż podróżny.
Do nabycia na www.pkoubezpieczenia.pl.

DO 20% MOJE PODRÓŻE24
Ubezpieczenie turystyczne obejmujące m.in: koszty leczenia w podróży zagranicznej, następstwa
nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym, assistance, bagaż podróżny.
Do nabycia w serwisie transakcyjnym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO.

DO 10% ONKOPLAN
Ubezpieczenie na wypadek pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy (z wyjątkiem
nowotworów wtórnych) oraz nowotwór in-situ (poza in-situ raka skóry), obejmujące m.in:
wypłatę świadczenia do 100 tys. zł w przypadku zdiagnozowania nowotworu, leczenie za granicą
do 1 mln euro (w wybranych wariantach ubezpieczenia) oraz pomoc medyczną.
Do nabycia w oddziałach PKO Banku Polskiego.

DO 10% BEZPIECZNY PLAN
Ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia do 1 mln zł na wypadek śmierci osoby
ubezpieczonej.
Do nabycia u doradców Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej w oddziałach
PKO Banku Polskiego.
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Wskazana wysokość zniżek w składce ubezpieczeniowej obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku, pod warunkiem że dany produkt pozostaje w tym okresie w ofercie PKO Ubezpieczenia i z zastrzeżeniem, że
jeżeli w ramach danego produktu obniżeniu ulegnie wysokość składki ubezpieczeniowej, wysokość zniżki w składce może ulec obniżeniu.
Otrzymana zniżka obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Powyżej wskazane zniżki nie łączą się z innymi promocjami
stosowanymi przez PKO Ubezpieczenia. Informacja o aktualnej wysokości zniżek w składce, obowiązujących dla poszczególnych ubezpieczeń,
dostępna jest u Ubezpieczyciela: tel. 22 541 08 92 dla ubezpieczeń OnkoPlan i Bezpieczny Plan lub tel. 81 535 67 66 dla ubezpieczeń Moje
Podróże24, Mój Dom24 i Tak Podróżuję. Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
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3. Atrakcyjne warunki na produkty bankowe
PKO KONTO BEZ GRANIC
• 0 zł za prowadzenie rachunku przez pierwsze 12 miesięcy, po tym terminie opłata
standardowa 17,90 zł/m-c,
• 0 zł za obsługę karty debetowej,
• 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów w Polsce i za granicą4,
• karta debetowa z funkcją wielowalutową umożliwia wypłaty gotówki z bankomatów oraz
płatności w kraju i za granicą (w tym w internecie) bez przewalutowania5,
• 0 zł za wypłatę gotówki w ramach usługi Visa cash back,
• 0 zł za standardowe polecenie przelewu przez serwis iPKO, aplikację IKO
i w oddziałach PKO Banku Polskiego,
• 0 zł za zlecenia stałe oraz polecenie zapłaty,
• 0 zł za usługę Powiadamianie SMS,
• prowizja za uruchomienie limitu odnawialnego 1,5%,
• debet na koncie do 1000 zł przez 30 dni,
• IKO – najlepsza bankowość mobilna na świecie (Retail Banker International, luty 2019 r.).
Uczestników PPK zapraszamy do korzystania z promocji PKO Konta bez Granic
od 18.01.2020 r. do końca 2020 r. z możliwością przedłużenia promocji przez Bank.

4. Inne produkty bankowe: Lokata na nowe środki6
• dogodne terminy lokowania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy,
• stałe oprocentowanie do 1,80% w skali roku7 w okresie umownym,
• możliwość oszczędzania już od 1000 zł,
• brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty.

Od stycznia 2020 r. możesz sprawdzić saldo i złożyć dyspozycje w ramach Twojego rejestru PPK
również w oddziale PKO Banku Polskiego.

Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki
w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla
płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia
rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski S.A.”.
5
Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania: a) Operacja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK,
SEK, CZK, HRK, HUF; b) Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili
realizacji transakcji, c) Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji; d) Klient nie skorzysta z usługi
DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.
6
Nowe środki – środki zgromadzone na produktach depozytowych Klienta w Banku w dniu otwarcia lokaty, będące nadwyżką nad saldem na
tych produktach w dniu odniesienia. Produkty depozytowe rozumiane są jako indywidualne i wspólne: rachunki oszczędnościowe, rachunki
oszczędnościowo–rozliczeniowe lub rachunki lokat terminowych (w tym lokat strukturyzowanych), z wyłączeniem produktów w ramach Konta
Inteligo prywatnego. Szczegóły dotyczące produktu, w tym definicja dnia odniesienia, są dostępne w placówkach Banku oraz na www.pkobp.pl.
7
Wskazane oprocentowanie obowiązuje dla lokaty na okres 12 miesięcy otwieranej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO,
stan na 2.09.2019 r.
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.
66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz
udzielenia rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa
podatkowego ani pomocy prawnej. PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane wykorzystaniem przekazanych informacji zawartych w tym materiale.
PKO Bank Polski dołożył starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne, dokładne i niewprowadzające w błąd.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki
uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych może podlegać
zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Jedynymi dokumentami prawnie
wiążącymi i zawierającymi wyczerpujące informacje, w szczególności w zakresie polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz
kosztów i opłat, są dokumenty prawne funduszy inwestycyjnych (prospekt informacyjny oraz KIID) dostępne
na www.pkotfi.pl. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią powyższych dokumentów prawnych.
Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.
Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK?
Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.pkotfi.pl
w części „Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” lub porozmawiaj ze swoim pracodawcą.
Ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OnkoPlan i ubezpieczenia na życie Bezpieczny Plan
świadczy PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia
Mój Dom24, Moje Podróże24 i Tak Podróżuję świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe
informacje o ubezpieczeniach, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania
i zakresie terytorialnym umowy ubezpieczenia, znajdują się w OWU oraz odpowiednio – Karcie Produktu albo
w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, właściwych dla poszczególnych
produktów ubezpieczeniowych, dostępnych na stronie: www.pkoubezpieczenia.pl.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15,
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON:
016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.

Wrzesień 2019 r.
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