
Zniżki i promocje
Informacja dla pracowników, 
którzy oszczędzają w ramach
PPK w TFI PZU SA

Bezpłatne badania medyczne, darmowe NNW i zniżki na inne produkty
ubezpieczeniowe, pożyczka pracownicza na preferencyjnych warunkach, 
a także darmowe konto w banku – oszczędzanie w ramach Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK) to wiele dodatkowych korzyści dla pracowników 
dołączających do grona klientów Grupy PZU.

MATERIAŁ
MARKETINGOWY
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Bezpłatne badanie w placówce PZU Zdrowie
    Do wyboru jedno z poniższych:

• EKG spoczynkowe z opisem,
• USG jamy brzusznej,
• USG piersi,
• cytologia,
• USG gruczołu krokowego,
• badanie całkowite poziomu PSA,
• morfologia z rozmazem, badanie moczu i poziomu kreatyniny,
• konsultacja telemedyczna.

Imienny voucher na dowolnie wybrane badanie będzie udostępniony po rejestracji w serwisie mojePZU. Otrzymują go 
osoby, w imieniu których pracodawca przez co najmniej trzy miesiące odprowadzał wpłaty do PPK oraz które uzyskają 
dostęp do swojego rachunku PPK w serwisie inPZU. Z promocji możesz skorzystać jeśli Twój pracodawca jest jednostką 
wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. Z promocji możesz skorzystać do wyczerpania puli voucherów. 
Szczegóły promocji i pełną listę dostępnych badań znajdziesz w regulaminie, który zamieścimy na stronie pzu.pl.

Bezpłatne ubezpiecznie NNW
    Zakres ubezpieczenia: zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Suma ubezpieczenia: 50 000 zł
Okres ubezpieczenia – 1 rok

Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie promocji na stronie pzu.pl. Ubezpieczenie NNW jest oferowane przez PZU SA.

Instrukcja jak skorzystać z benefitów  znajduje się 
na stronie  emeryturaPPK.pzu.pl/benefity
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Oferta specjalna na produkty bankowe

Oferta specjalna Konta Jakże Osobistego

     Opłata za prowadzenie rachunku 0 zł oraz opłata za kartę debetową 0 zł pod warunkiem, że nastąpi 
w danym miesiącu 5 dowolnych transakcji kartą debetową do ROR 

     Pakiet 11 korzyści do wyboru przez klienta, w tym dwie wybrane korzyści bez opłat:
• 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce,
• 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą,
• Ubezpieczenie w podróży za granicą,
• Wyższe oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym,
• Płatność kartą bez kosztów przewalutowania,
• Limit na koncie bez odsetek przez 10 dni do 1 000 zł,
• Zwrot 1% za płatności telefonem (Blik, HCE i Google Pay, Apple Pay) w sklepach stacjonarnych

i punktach usługowych do 20 zł miesięcznie,
• Pomoc w nagłych wypadkach – pakiet assistance,
• Pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych,
• Pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS,
• Nowość! Punkty dla graczy. Każda płatność bezgotówkowa kartą Mastercard z Ashe to krok bliżej

do nagrody. Swój voucher na Riot Points zdobędziesz dzięki płatnościom mobilnym w sklepach
stacjonarnych, a jeszcze szybciej, kupując u ponad 80 partnerów programu Bezcenne Chwile.

Trzecia i każda kolejna korzyść płatna 3,5 zł. Pozostałe opłaty zgodne z Taryfą Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów 
Indywidualnych. Zasady funkcjonowania Konta Jakże Osobistego określone są w Regulaminie rachunków oszczędnościowo-
-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych.

Oferta specjalna obowiązuje przez 36 miesięcy. Po zakończeniu promocji będą obowiązywać standardowe warunki opisane  
w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego oraz w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych.

Oferta specjalna Lokaty terminowej

     Krótki termin lokowania – 85 dni

     Wyższe o 0,1% od oferty ogólnodostępnej oprocentowanie

     Minimalna kwota lokaty 1 000 zł 

     Brak kwoty maksymalnej

     Oferta dotyczy zarówno nowych jak i starych środków 

Oferta specjalna Lokaty terminowej obowiązuje przez 12 miesięcy od daty wejścia Oferty specjalnej w życie. 
Z Oferty Specjalnej możesz skorzystać, jeśli Twój pracodawca zawarł z TFI PZU SA umowę o zarządzanie PPK 
i umowę o prowadzenie PPK. 
Szczegółowe zasady Promocji określa Regulamin Promocji Terminowych Lokat Oszczędnościowych Plus 
w Alior Banku S.A. – II edycja. Zasady prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 
określa Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat 
oszczędnościowych. Jeśli lokata będzie odnawialna to stawka oprocentowania na kolejny okres będzie wskazana 
w Tabeli Oprocentowania obowiązującej w dniu jej odnowienia. Obowiązujące dokumenty są dostępne na stronie 
internetowej Alior Banku www.aliorbank.pl. Likwidacja lokaty przed terminem jej zakończenia skutkuje utratą 
całości naliczonych odsetek. 
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Platforma pożyczkowa Cash
Platforma Cash – jest to innowacyjna platforma online, która oferuje pożyczki dla pracowników 
na preferencyjnych warunkach. Pożyczki udzielane są przez Alior Bank SA.

Z pożyczki gotówkowej skorzystają wszyscy pracownicy zakładu pracy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę 
od co najmniej 3 miesięcy i na kolejne 3 miesiące. Mogą oni wziąć pożyczkę na dowolny cel, w wysokości nawet 
do 50 000 zł i z okresem spłaty do 3 lat. 

Oferta PZU Cash dotyczy zakładów pracy powyżej 1 000 osób zatrudnionych lub zakładów wchodzących w skład Grup Kapitałowych 
zatrudniających łącznie powyżej 1 000 osób. 

Oferta Promocyjna Mix na Start 

Trwająca 3 miesiące od dnia uruchomienia Platformy Cash w zakładzie pracy z opcją przedłużenia o kolejne 
3 miesiące (łącznie do 6 miesięcy):

     w Promocji Mix na Start pracownik może otrzymać jedną pożyczkę na kwotę do 5 000 zł na warunkach:
• stałe oprocentowanie: 5,99%,  prowizja: 0% (oferta z kompletem zgód marketingowych),
• stałe oprocentowanie: 5,99%,  prowizja: 2% (oferta bez zgód marketingowych),
oraz kolejne pożyczki do 50 000 zł na warunkach: 
• stałe oprocentowanie: 6,99%,  prowizja: 2,40% (oferta z kompletem zgód marketingowych),
• stałe oprocentowanie: 6,99%,  prowizja: 4,40% (oferta bez zgód marketingowych),

     po okresie promocyjnym dla pożyczek do 50 000 zł obowiązuje oferta na warunkach:
• stałe oprocentowanie: 6,99%,  prowizja: 2,40% (oferta z kompletem zgód marketingowych),
• stałe oprocentowanie: 6,99%,  prowizja: 4,40% (oferta bez zgód marketingowych).

RRSO: 8,99% dla kwoty do 5 000 zł (dotyczy Promocji Mix na Start)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty pożyczki gotówkowej Alior Banku udzielanej za pośrednictwem  
PZU Życie SA na platformie Cash wynosi 6,16%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 2289,00 zł, całkowita kwota 
do zapłaty: 2399,34 zł, oprocentowanie stałe: 5,99%, całkowity koszt kredytu: 110,34 zł (w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki:  
110,34 zł), 18 miesięcznych rat (w tym 17 równych w wysokości 133,30 zł, ostatnia 133,24 zł). Kalkulacja została dokonana na 
23.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że klient wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych na rzecz Alior Banku. Okres kredytowania do 3 lat. Maksymalna kwota pożyczki 5000 zł. Z oferty mogą skorzystać 
klienci indywidualni, którzy złożyli wniosek o pożyczkę za pośrednictwem platformy Cash oraz wyrazili zgodę na potrącenie raty 
pożyczki z wynagrodzenia. Dla klientów, którzy nie wyrazili ww. zgód marketingowych na rzecz Alior Banku, prowizja wyniesie 2%. 
Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty są dostępne 
na platformie Cash. Taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl.
Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów 
o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja 
tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki.

RRSO: 8,99% dla kwoty od 5 000 zł do 50 000 zł  
(lub także do kwoty 5 000 zł, jeżeli wykorzystana została uprzednio oferta promocyjna jak wyżej)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty pożyczki gotówkowej Alior Banku udzielanej za pośrednictwem 
PZU Życie SA na platformie Cash wynosi 8,99%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 23 392 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 26 548,27 zł, oprocentowanie stałe: 6,99%, całkowity koszt kredytu: 3 156,27 zł (w tym prowizja: 561,41 zł (2,4%), 
odsetki: 2594,86 zł), 35 miesięcznych rat (w tym 34 równe w wysokości 758,53 zł, ostatnia –   758,25 zł). Kalkulacja została dokonana 
na 29.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że klient wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celach marketingowych na rzecz Alior Banku. Okres kredytowania do 3 lat. Maksymalna kwota pożyczki – 48,8 tys. zł. Z oferty 
mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy złożyli wniosek o pożyczkę za pośrednictwem platformy Cash oraz wyrazili zgodę 
na potrącenie raty pożyczki z wynagrodzenia. Dla klientów, którzy nie wyrazili ww. zgód marketingowych na rzecz Alior Banku, 
prowizja wyniesie 4,4%. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. 
Szczegóły oferty są dostępne na platformie Cash. Taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku i na  www.aliorbank.pl.
Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów 
o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja 
tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki.

Premia za oszczędzanie za pośrednictwem inPZU
     50 zł dla każdego, kto na co najmniej rok ulokuje minimum 1 000 zł w funduszu inPZU SFIO

Promocja dotyczy osób za które pracodawca regularnie odprowadza wpłaty do PPK. Z promocji można skorzystać do wyczerpania 
puli środków. Szczegóły w regulaminie, który zamieścimy na stronie inPZU.pl  
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Zniżki na ubezpieczenia

     do 20% zniżki na nową polisę Autocasco

Zniżka dotyczy nowych umów AC dla samochodów osobowych lub ciężarowych o ładowności do 750 kg. Nie obejmuje pojazdów 
używanych w niestandardowy sposób, np. nauki jazdy, nie można jej zastosować w przypadku skorzystania ze zniżki promocyjnej, 
jeżeli składka za AC osiągnęła minimalny próg przewidziany taryfą PZU albo gdy nie pozwala na to historia ubezpieczeniowa klienta. 
O szczegóły oferty zapytaj pracowników oddziałów lub agentów PZU.

     do 40% zniżki na nowe ubezpieczenie mieszkania lub domu

Zasady promocji „Bądź z nami” znajdziesz w jej regulaminie na stronie pzu.pl. 

Korzyści z udziału w Klubie „PZU Pomocni”
     rabaty do 50% w popularnych sieciach handlowych, salonach usługowych i sklepach internetowych, 

będących partnerami Klubu „PZU Pomocni” 

Do Klubu „PZU Pomocni” możesz, jako klient Grupy PZU, przystąpić na stronie internetowej moje.pzu.pl. Szczegóły znajdziesz w 
regulaminie Klubu „PZU Pomocni” na pzu.pl. 

Z produktów i usług opisanych w niniejszym materiale możesz skorzystać, jeśli Twój pracodawca zawarł z PZU umowę o zarządzanie PPK tak, że 
weszła ona w życie po 1.01.2021 i  jest jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych.
Informacje na temat warunków prowadzenia PPK przez fundusz PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, w tym ważne zastrzeżenia prawne,
są zawarte w ofercie „Pracownicze Plany Kapitałowe w PZU”, którą znajdziesz na stronie mojePPK.pl. Oferta zamieszczona na stronie mojePPK.pl
zawiera informację o zniżkach i promocjach (nie będącą częścią tej oferty) dla pracowników podmiotów zatrudniających,
którzy zawarli z PZU umowę o zarządzanie PPK pomiędzy 1.01.2020 r. a 31.12.2020 r.
Niniejszy materiał nie jest częścią oferty PPK prowadzonego przez PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, tylko informacją na temat
produktów i usług niezwiązanych z PPK, oferowanych przez spółki z Grupy PZU swoim klientom.
TFI PZU nie oferuje w żaden sposób żadnych produktów lub usług opisanych w niniejszym materiale podmiotom zatrudniającym lub
pracownikom podmiotu zatrudniającego ani nie pośredniczy w ich oferowaniu. Każda ze spółek z Grupy PZU niezależnie oferuje własne
produkty i usługi lub produkty i usługi podmiotów, z którymi łączy je umowa pośrednictwa, w celu zwiększenia swojej sprzedaży i pozyskania
nowych klientów dla swojej działalności.
Wszystkie produkty i usługi, o których mowa w tym materiale, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników, a żadna ze spółek z Grupy PZU
nie oferuje ani nie udziela podmiotom zatrudniającym (pracodawcom) jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia
lub niewypowiedzenia z funduszem PPK inPZU SFIO umowy o zarządzanie PPK.

Materiał opracowany na dzień 28.07.2020 r.




