
O bezpieczną przyszłość zadbaj już dziś!
Emerytura z IKE i IKZE
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Generali Investments w liczbach

Dlaczego warto mieć IKE i IKZE?

* Dane z 30.12.2020 r. uwzględniające aktywa zgromadzone w funduszach, doradztwie inwestycyjnym i portfelach dedykowanych.

Już 25 lat rośniemy wraz
z polską gospodarką!

Powierzono nam  
w zarządzanie ponad 
13 mld PLN* aktywów.

Oferujemy ponad 20 
subfunduszy otwartych 
o zróżnicowanych 
strategiach inwestycyjnych, 
dostosowanych do 
preferencji różnych 
inwestorów.

Wielokrotnie otrzymywaliśmy 
wyróżnienia i nagrody dla 
najlepszych funduszy, 
m.in. od Analiz Online, 
Rzeczpospolitej, Gazety 
Giełdy Parkiet, Gazety
Wyborczej, Pulsu Biznesu  
i Dziennika Gazety Prawnej.

ZAWSZE LEPIEJ MIEĆ WIĘCEJ  
PIENIĘDZY

Na emeryturze będziesz mieć więcej czasu dla siebie  

– na podróżowanie, realizowanie pasji, spędzanie czasu  

z rodziną, więc czemu nie zadbać o to już teraz? Zaplanuj 

przyszłość swoją oraz swoich bliskich.

CIERPLIWOŚĆ NAGRODZONA 
ZWOLNIENIEM Z PODATKU

Oszczędzający są zwolnieni z podatku od zysków 

kapitałowych tzw. „podatku Belki” przy obu rodzajach 

kont. Posiadacze IKZE zapłacą niższy zryczałtowany 

podatek dochodowy w wysokości 10%  

od wypłat otrzymywanych na emeryturze.

DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Pieniądze mogą być lokowane w 4 portfelach: 

tzw. bezpiecznym, umiarkowanym, dynamicznym, 

indywidualnym. Różnią się one rozłożeniem środków 

między subfundusze w zależności od wieku  

posiadacza IKE/IKZE i jego poziomu akceptacji  

ryzyka. Im mniej czasu pozostaje do emerytury, tym 

większy udział rozwiązań bezpieczniejszych w portfelu.

WPŁATY, NA KTÓRE CIĘ STAĆ

Zaletą tego rodzaju oszczędzania jest to, że dokonując 

niewielkich wpłat przez wiele lat, możesz zebrać pokaźną 

kwotę, która (umiejętnie zarządzana przez specjalistów 

z Generali Investments) zwiększa szansę na osiągnięcie 

zysku. Określona jest jedynie wysokość pierwszej wpłaty  

– każda kolejna zależy tylko od Ciebie, jednak nie może być 

mniejsza niż 100 zł. Oczywiście im więcej wpłacasz, tym 

większą dodatkową emeryturę otrzymasz w przyszłości.

PRYWATNOŚĆ ZGROMADZONYCH 
PIENIĘDZY

Oszczędzający w pełni dysponuje środkami, ewentualna zmiana 

systemu emerytalnego w Polsce nie spowoduje ich utraty.

PIENIĄDZE PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU

Pieniądze zgromadzone w IKE lub IKZE w razie śmierci 

osoby oszczędzającej podlegają dziedziczeniu. Możliwe 

jest również wskazanie osób uprawnionych, które 

otrzymują środki po zmarłym, z zachowaniem korzyści 

podatkowych.

ODPIS OD PODSTAWY OPODATKOWANIA 
W IKZE

Wpłaty, które zmieszczą się w rocznym limicie, możesz 

odliczyć od podstawy opodatkowania.
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Odpis od podstawy opodatkowania w IKZE
Im więcej wpłacisz na IKZE, tym większy zwrot możesz otrzymać z Urzędu Skarbowego.  
Zachęcamy do wykorzystania pełnego limitu w danym roku – wówczas zyskujesz najwięcej.

Roczna wysokość wpłat Stawka 
podatkowa

Oszczędność 
podatkowa w skali roku

Maksimum w 2021 r.
6 310,80 PLN dla osób fizycznych

9 466,20 PLN dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność

17%
1 072,84 PLN 
1 609,25 PLN

Maksimum w 2021 r.
6 310,80 PLN dla osób fizycznych

9 466,20 PLN dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność

19%
1 199,05 PLN
1 798,58 PLN

Maksimum w 2021 r.
6 310,80 PLN dla osób fizycznych

9 466,20 PLN dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność

32%
2 019,46 PLN
3 029,18 PLN

IKE & IKZE – najważniejsze informacje

IKE IKZE

Korzyści podatkowe brak podatku od zysków  
kapitałowych

brak podatku od zysków kapitałowych,  
możliwość odliczania wpłat od  

podstawy opodatkowania, przy wypłacie  
niższa stawka podatku dochodowego (10%)

Limit rocznej wpłaty 15 777 PLN w 2021 r.
6 310,80 PLN w 2021 roku dla osób fizycznych

9 466,20 PLN w 2021 roku dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność

Jednorazowa opłata  
za zawarcie umowy

600 PLN – opłata za zawarcie umowy 
(nie pomniejsza limitu wpłat na IKE)

600 PLN – opłata za zawarcie umowy
(nie pomniejsza limitu wpłat na IKZE oraz 

nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania)

Minimalna wysokość wpłat pierwsza: 1000 PLN
kolejna: 100 PLN

pierwsza: 1000 PLN  
kolejna: 100 PLN

Wiek uprawniający do wypłaty 
środków z zachowaniem 
korzyści podatkowych

60 lat lub po nabyciu uprawnień 
emerytalnych i ukończeniu 55 lat

65 lat

Dla kogo?
dla wszystkich, również

osób niepracujących lub uzyskujących
nieregularny dochód, mających co najmniej 16 lat



Oferta dostosowana do potrzeb

Zapewniamy pełny dostęp do środków

Masz pytania?

IKE – w przypadku wypłaty środków przed 60. rokiem 
życia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

IKZE – wypłata środków przed 65. rokiem życia podlega 
obowiązkowi uiszczenia podatku PIT według skali 
podatkowej oszczędzającego.

IKE i IKZE to inwestycje długoterminowe, dlatego na początku warto się 
zastanowić, jaki wariant oszczędzania wybrać. Oba produkty dają możliwość 
skorzystania z 4 portfeli:

• dynamicznego, umiarkowanego i bezpiecznego – skład portfela jest 
automatycznie dopasowywany do wieku uczestnika i liczby lat 
pozostałych do przejścia na emeryturę,

• indywidualnego (maksymalnie 5 subfunduszy do wyboru z puli  
16 subfunduszy).

W ciągu roku możesz zmienić portfel, a także zmieniać alokację w wariancie 
indywidualnym (nieograniczoną liczbę razy).

Portfel bezpieczny

Portfel umiarkowany

Portfel dynamiczny

Portfel indywidualny

4 portfele
do wyboru

(+48) 22 449 03 40

www.generali-investments.pl

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-
4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. 
Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. 
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia 
IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt 
z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, 
Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji 
Wzrostu w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w Generali 
FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty 
finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi 
funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz 
informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach 
dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
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