Oszczędzaj na swoją emeryturę
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne- to rachunek oszczędnościowy, który otwierany jest w oparciu o ustawę o indywidualnych
kontach emerytalnych. Dzięki niemu możesz gromadzić środki na uzupełnienie emerytury, a dodatkowo cały wypracowany zysk jest zwolniony
od podatku. Dodatkowo zabezpieczasz przyszłość sobie i swojej rodzinie, środki zgromadzone na IKE możesz przeznaczyć na dowolny cel.
Prawo do założenia i dokonywania wpłat na rachunek IKE ma każda osoba fizyczna, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu na terytorium Polski, a także osoba małoletnia, która ukończyła 18 lat i uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie
umowy o pracę.
Na IKE możesz co roku odłożyć maksymalnie
300% średniej miesięcznej płacy. Limit w 2012 roku
wynosi 10 578 złotych. Sam decydujesz o tym, ile
i kiedy wpłacasz. Pamiętaj jednak, że niewykorzystany
limit nie przechodzi na rok następny, a Twój zysk zależy
od wysokości zgromadzonych środków i czasu
oszczędzania. Oprocentowanie rachunku IKE w Banku
Spółdzielczym w Brańsku wynosi 5,5% w stosunku
rocznym.
Moment wycofania środków zgromadzonych
na IKE zależy od Ciebie. Odsetki zwolnione są
z “podatku Belki” pod warunkiem powstrzymania się
od wypłat do osiągnięcia wieku 60 lat (lub 55 lat
w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych)
oraz po spełnieni warunków:
- dokonywaniu wpłat w 5 dowolnych latach
kalendarzowych lub,
- wniesieniu ponad połowy wartości wpłat, nie później
niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie
wypłaty.
Swoje oszczędności możesz wypłacić
jednorazowo lub w ratach. Jeśli zdecydujesz się na
wypłatę w ratach, po dokonaniu wypłaty pierwszej raty
nie będziesz mógł dokonywać kolejnych wpłat na IKE,
ale środki pozostałe na rachunku będą nadal
oprocentowane. Ponadto masz możliwość wskazania
osób, które w razie Twojej śmierci otrzymają
zgromadzone środki pieniężne nieobciążone
podatkiem od zysków kapitałowych ani podatkiem od
spadków i darowizn.
Rachunek IKE to:
- atrakcyjne oprocentowanie 5,5% w stosunku
rocznym
- opłacalność- dzięki zwolnieniu odsetek od
oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw.
podatku Belki)
- elastyczność- nie ma obowiązku dokonywania
regularnych wpłat
- zabezpieczona przyszłość- wyższa emerytura dzięki
Dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat
długoletniemu oszczędzaniu
- zwolnienie z podatku od spadku i darowizn
Brak minimalnej kwoty wpłaty rocznej
- środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.
Żyjemy coraz dłużej, nasz wiek emerytalny
Oprocentowanie 5,5% w stosunku rocznym
wydłuża się, natomiast emerytura wypłacana z dwóch
zreformowanych filarów będzie zdecydowanie niższa
Bez podatku dochodowego
niż kwota, którą zarabiamy pracując. Warto zatem już
dzisiaj skorzystać z dodatkowego planu emerytalnego,
gdyż wpłynie to na jakość Twojego życia na
Zapraszamy!
Przyjdź! Skorzystaj z propozycji!
emeryturze.
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