
Illinois Secure Choice to przejrzysty, wygodny i 
dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę. 

Twój pracodawca przystąpił do tego programu.  
 
Niebawem otrzymasz informacje na temat do-
stępnych opcji.

saver.ilsecurechoice.com

Program stworzony  
z myślą o Tobie. 

Oszczędności emerytalne 
dla osób pracujących  
w stanie Illinois
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Program oszczędnościowy Illinois Secure Choice („IL Secure Choice”) automatycznie pobiera składki z wynagrodzenia na konto 
Roth IRA i jest nadzorowany przez Illinois Secure Choice Savings Board („Board”). Ascensus College Savings Recordkeeping 
Services, LLC (“ACSR”) jest administratorem tego programu. ACSR i jej oddziały są odpowiedzialne za bieżące działanie programu. 
Uczestnicy programu IL Secure Choice są właścicielami swojego konta Roth IRA i mają nad nim kontrolę, zgodnie z ofertą programu 
przedstawioną na stronie saver.ilsecurechoice.com.

IL Secure Choice oferuje opcje inwestycyjne wybrane przez Board. Więcej informacji na temat opcji inwestycyjnych w ramach  
IL Secure Choice znajduje się na stronie saver.ilsecurechoice.com. Saldo na koncie IL Secure Choice będzie zmieniać się w zależności 
od warunków rynkowych. Inwestycje w Secure Choice nie są gwarantowane ani ubezpieczane przez Board, stan Illinois, Federal 
Deposit Insurance Corporation ani inną organizację.

IL Secure Choice to całkowicie dobrowolny program emerytalny. Odkładanie składek na konto Roth IRA nie jest odpowiednią opcją dla 
wszystkich. Udostępnienie programu IL Secure Choice przez pracodawcę nie może być traktowane jako rekomendacja tego programu, 
konta Roth IRA czy oferowanych opcji inwestycyjnych. Konta Roth IRA nie są wyłączną własnością programu IL Secure Choice; można 
założyć je również poza programem i odkładać na nie składki spoza otrzymywanego wynagrodzenia. Składki z wynagrodzenia wpłacane 
na konto Roth IRA w ramach programu IL Secure Choice wiążą się z korzyściami i konsekwencjami podatkowymi. W przypadku pytań 
dotyczących podatków lub inwestycji prosimy o kontakt z doradcą podatkowym lub finansowym.
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Więcej informacji można  
uzyskać pisząc na adres e-mail:

clientservices@ilsecurechoice.com
od poniedziałku do piątku w godz.  
8:00- 20:00 czasu centralnegoTel: 855-650-6914

Emerytalny program oszczędnościowy


