Weź sprawy w swoje ręce i sam zadbaj o przyszłość!
Nie trzymaj pieniędzy w domu - lokuj tak, aby się pomnażały!
Łatwiej odkładać regularnie małe kwoty niż duże, raz na jakiś czas.
Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym więcej zgromadzisz
pieniędzy.
Dane ZUS pokazują, że średnia emerytura w Polsce to około 1300
zł netto. Jeśli chcesz więc na starość zapewnić sobie godniejsze warunki
życia, musisz zacząć oszczędzać i to konsekwentnie, systematycznie a nie
tylko od czasu do czasu. Jednym ze sposobów jest rachunek IKE
Nie zwlekaj! Zatroszcz się o swoją finansową przyszłość już
teraz. Załóż IKE, aby móc realizować swoje marzenia na emeryturze!

System emerytalny w Polsce:
I filar
ZUS

II filar
OFE

III filar
m.in. IKE

obowiązkowy

obowiązkowy

dobrowolny

Co to jest IKE?
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE):
dobrowolny sposób oszczędzania pieniędzy na swoją przyszłą,
prywatną emeryturę, w ramach III filaru systemu emerytalnego,
daje możliwość oszczędzania bez tzw. „podatku Belki”,
daje szansę na wyższą emeryturę.
I n we sto wa n i e w I K E d a j e m oż l i wo ś ć o s i ą g n i ę c i a
ponadprzeciętnych zysków, szczególnie w perspektywie kilkunastu lub
kilkudziesięciu lat.
Według szacunków ekspertów emerytura z dwóch
obowiązkowych filarów może wynieść tylko ok. 30% ostatniej pensji.
Czy to wystarczy?
Dzięki IKE można samodzielnie dodatkowo oszczędzać na swoją
emeryturę. Oszczędzanie na emeryturę jest długotrwałym procesem,
w ciągu którego bardzo wiele może się zdarzyć. Nie warto więc stawiać
swojej przyszłości na jedną kartę.
Uczestnikiem IKE może zostać:
osoba w wieku 16 - 18 lat, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy

o pracę,
która ukończyła 18 lat (brak górnego ograniczenia wiekowego
do przystąpienia, IKE mogą założyć również osoby będące
na emeryturze),
osoba, która nie dokonała wypłaty środków z IKE (nie dotyczy osób,
które dokonały „zwrotu środków z IKE” płacąc "podatek Belki").
Każdy oszczędzający może gromadzić oszczędności tylko na jednym
IKE.
Na IKE wpłacasz kiedy chcesz!
Oznacza to, że nie trzeba deklarować częstotliwości i wysokości wpłat na
IKE. Harmonogram zależy wyłącznie od Twoich możliwości finansowych.
Co ważne można również zawiesić dokonywanie wpłat.
osoba,

Limit wpłat na IKE
Każdego roku obowiązuje limit wpłat na IKE.
Ustawa przewiduje, że w danym roku kalendarzowym suma wpłat na
IKE, nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności
przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na dany rok. W 2013 r. oszczędzający na
przyszłą emeryturę może łącznie wpłacić maksymalnie 11 139 zł.
IKE dają sporą elastyczność i korzystne oprocentowanie. Można wpłacać
nawet kilkadziesiąt złotych co miesiąc. Regularne wpłaty określonych
kwot nie są jednak obowiązkiem. Ważne by w ciągu roku nie przekroczyć
rocznego limitu.
W przypadku kłopotów finansowych oszczędzającego może on wypłacić
pieniądze (zapłaci wówczas 19-proc. podatek) lub zawiesić wpłaty na
dowolny czas.
J.P.

Dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat
Brak minimalnej kwoty wpłaty rocznej
Oprocentowanie 5,5% w stosunku rocznym
Bez podatku dochodowego
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