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MAŁE KWOTY
BUDUJĄ WIELKIE
MARZENIA
Sprawdź swój pakiet korzyści!

Informacja reklamowa

PAKIET
EMERYTALNY
PKO TFI
(IKZE+IKE)

Czy chcesz aktywnie wpływać na zabezpieczenie swojej
finansowej przyszłości, a przy okazji wykorzystać pakiet
korzyści już teraz?

Korzystaj z dostępnych ulg podatkowych
Twoja coroczna korzyść to ulga podatkowa związana
z wpłatami na IKZE. Ty decydujesz, ile i kiedy wpłacasz
w ramach bieżącego limitu wpłat na IKZE. A w zeznaniu
podatkowym za dany rok odpiszesz odpowiednią kwotę.
Po osiągnięciu 65. roku życia i spełnieniu warunków
ustawowych przy wypłacie środków z IKZE zapłacisz tylko
10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy.
Nie zapłacisz natomiast 19-procentowego podatku
od zysków kapitałowych.
Z kolei z IKE, po spełnieniu warunków ustawowych,
wypłacisz całą zaoszczędzoną kwotę bez podatku od zysków
kapitałowych.
Pamiętaj, że środki, które gromadzisz w Pakiecie Emerytalnym
PKO TFI, podlegają dziedziczeniu. Zgromadzone środki zostaną
wypłacone spadkobiercom lub wskazanym przez Ciebie
osobom uprawnionym bez obciążeń podatkiem od spadków
i darowizn.
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Oszczędzaj czas dzięki gotowym
rozwiązaniom
Nie musisz samodzielnie analizować i decydować, jakie
fundusze inwestycyjne dobierać do swojego portfela.
Nasze rozwiązanie daje możliwość pomnażania środków
zgodnie z cyklem Twojego życia w oparciu o fundusze
inwestycyjne zdefiniowanej daty.
Twoje inwestycje automatycznie dopasowują się do Twojego
wieku, tzn. im bliżej wieku emerytalnego jesteś, tym więcej
Twoich środków pracuje w bardziej stabilnych instrumentach
finansowych.

Zobacz, jak to działa
WPŁATY
Decydujesz, kiedy i ile wpłacasz

IKZE

Zredukowany
do 10-procentowego
podatek dochodowy
przy wypłacie z IKZE

IKE
Brak 19-procentowego
podatku od zysków
kapitałowych
Dziedziczenie bez podatku
od spadków i darowizn

WPI
bez limitu

Twoja
dodatkowa
emerytura

Otwierając rejestr w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE+IKE),
wybierasz aktywnie zarządzany subfundusz inwestycyjny
optymalny dla Twojej grupy wiekowej.
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Fundusz inwestycyjny PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio

Grupa
wiekowa

Profil
ryzyka*

Subfundusz PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

1950–1959
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Subfundusz PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

1960–1969
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Subfundusz PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

1970–1979
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Subfundusz PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

1980–1989
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Subfundusz PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

1990–1999
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Subfundusz PKO
Zabezpieczenia Emerytalnego 2070

2000–2009
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* Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi
ryzyka i zysku (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe
ryzyko, a 7 najwyższe), wskazanemu w Kluczowych
Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może
w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1)
nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Dodatkowe informacje o ryzyku
PKO TFI dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka
związane z inwestycją w fundusze. Tym niemniej inwestując
w subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio, należy
mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania
środków w jednostki uczestnictwa PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko
nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia
okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu,
np. operacyjne, a także ryzyka inflacji, płynności oraz związane
ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja
funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyka dotyczące
polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych,
kredytowe, instrumentów pochodnych, koncentracji, jak również
ryzyko rozliczenia oraz płynności lokat.
Ponadto dla konkretnych subfunduszy PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio mogą występować specyficzne ryzyka
właściwe tylko dla tych subfunduszy.
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Z tego powodu, aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające
z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio, należy uważnie
zapoznać się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem
profilu inwestora, zawartymi w Prospekcie informacyjnym lub
dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID).
W szczególności należy zapoznać się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka
i zysku zawartym w dokumencie KIID (w skali od 1 do 7, gdzie
1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 najwyższe), w tym rekomendacjami dotyczącymi wyboru subfunduszu odpowiedniego
do wieku uczestnika i okresu inwestycji.

Jak otworzyć Pakiet Emerytalny
PKO TFI (IKZE+IKE)?
Możesz skorzystać z wygodnej opcji otwarcia Pakietu
Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) online, przez platformę
transakcyjną www.pkotfi.pl lub https:/i-fundusze.pl/.
Jeśli wolisz kontakt osobisty, zapytaj swojego doradcę
o Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) w oddziale
PKO Banku Polskiego.

Jakie koszty poniesiesz?
Otwierając Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE), ponosisz
jednorazową opłatę w wysokości 200 zł.
Opłaty za zarzadzanie subfunduszami wydzielonymi
w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio, których
jednostki są nabywane w ramach Pakietu Emerytalnego
PKO TFI, są zdecydowanie niższe niż standardowe opłaty
pobierane w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa
tych subfunduszy poza tym Pakietem.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie
internetowej www.pkotfi.pl lub porozmawiaj ze swoim
doradcą.
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Słowniczek pojęć użytych w materiale
JEDNOSTKA UCZESTNICTWA (J.U.)
Podstawowa jednostka określająca wartość udziału w aktywach
netto funduszu inwestycyjnego. Na takie jednostki są zamieniane środki finansowe wpłacane przez inwestora do funduszu
inwestycyjnego. Jednostka uczestnictwa nie jest papierem
wartościowym ani żadnym innym fizycznie istniejącym
dokumentem. Jest natomiast tytułem prawnym pozwalającym
inwestorowi na partycypację zarówno w majątku funduszu,
jak i w jego dochodach.
OPŁATA ZA NABYCIE
Opłata pobierana przez towarzystwo przy zbywaniu jednostek
uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli
Opłat i może ulec zmianie.
OPŁATA ZA ODKUPIENIE
Opłata pobierana przez towarzystwo przy odkupywaniu jednostek
uczestnictwa. Prezentowana wysokość opłat wynika z Tabeli
Opłat i może ulec zmianie.
KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW (KIID)
(Key Investor Information Document) to dokument prawny
będący zbiorem podstawowych informacji pozwalających
poznać charakter funduszu i związane z nim ryzyko. Podstawowe dane o funduszu, takie jak: jego polityka inwestycyjna,
profil ryzyka i zysku, koszty i opłaty oraz wyniki w długim
terminie, są prezentowane zaledwie na dwóch stronach
i opisane w przystępny dla klientów TFI sposób.
PROFIL RYZYKA
(Wskaźnik SRRI – Synthetic Risk and Reward Indicator)
Miara określającą zmienność ceny jednostki uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego w horyzoncie pięcioletnim. Pokazuje
o ile, dla danego funduszu, cena jednostki uczestnictwa
odchyla się od średniej stopy zwrotu, bazując na wartościach
historycznych tygodniowych stóp zwrotu za pięć ostatnich lat.
Przyjmuje wartości w skali od 1 do 7, gdzie najniższa kategoria
(równa 1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.
WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE
Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych
za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto
jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego.
Zgodne z uchwałą towarzystwa.
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Nota prawna
Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem
ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się
z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz
z dokumentem Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID).
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu
cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego
oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów
finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego
ani pomocy prawnej.
Inwestycja w fundusze wiąże się z nabyciem jednostek
uczestnictwa. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego
– sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu
inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty
części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników
ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa
subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio
znajduje się w prospektach informacyjnych dostępnych
u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl
pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospektyinformacyjne/ oraz w dokumencie Kluczowe Informacje
dla Inwestorów (KIID), dostępnych u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/
dokumenty-do-pobrania/kiid/, a także w Informacji dla Klienta
alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnej pod
linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/idk/. Zarówno
prospekty informacyjne, jak i KIID oraz IDK dostępne są
wyłącznie w języku polskim.
Streszczenie praw inwestorów funduszu PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio zostało zawarte w odpowiednich
postanowieniach prospektów informacyjnych w rozdziale III
Prawa Uczestników Funduszu, dostępnym na stronie
internetowej www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/
dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/.
Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim.
Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii
801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać
się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID funduszy.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują
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się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie
internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/. Ze względu na skład
portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość
jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej
lub dużej zmienności. Subfundusze mogą inwestować
powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku
pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez
Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.
Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki
uczestnictwa funduszy zależy od indywidualnej sytuacji
klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia
obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady
doradcy podatkowego lub porady prawnej.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanych
Programach Inwestycyjnych, w tym zasady pobierania opłat
manipulacyjnych, regulują Zasady Wyspecjalizowanego
Programu Inwestycyjnego („Zasady”) dostępne w miejscach
podanych wyżej. Opodatkowanie związane z inwestycją
w jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio zależy od indywidualnej sytuacji
klienta i może się zmienić w przyszłości. W celu ustalenia
obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgniecie porady
doradcy podatkowego lub porady prawnej.
Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 lat,
które nie ukończyły 65. roku życia i dla których został
uznany za odpowiedni w rozumieniu regulacji MiFID.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce MiFID
na stronie internetowej PKO Banku Polskiego.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały
przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne.
PKO TFI S.A. oświadcza, że prezentowane dane są zbierane
i redagowane z należytą starannością. PKO TFI S.A. nie może
zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają
stan faktyczny. W przypadku zamiaru podjęcia decyzji
inwestycyjnych na podstawie niniejszego materiału lub
jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności danych w nim
zawartych PKO TFI S.A. zaleca szczegółowe zapoznanie się
z dokumentami prawnymi funduszu PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego – sfio.
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PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy
18 460 400 zł. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe
informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.
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Notatki

10

11

Infolinia:
+48 801 32 32 80
+48 22 358 56 56
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
opłata zgodna z taryfą operatora

Informacja:
www.pkotfi.pl
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