
Zacznij oszczędzać z Secure Choice

• Wnieś swój własny wkład do osobistego konta emerytalnego 
(IRA).

• Będziesz mieć swoje własne konto Secure Choice, które nie 
zmieni się po zmianie pracy.

• Możesz z łatwością wybrać i dostosować stopę oszczędności 
oraz opcje inwestycyjne lub skorzystać z opcji domyślnych.

• Możesz również zrezygnować lub zapisać się ponownie w 
dowolnej chwili.1 

• W razie potrzeby możesz wypłacić swoją składkę bez żadnych 
potrąceń.2

 

Łatwy sposób na oszczędności emerytalne dla pracowników stanu Illinois

Illinois Secure Choice to program oszczędności emerytalnych dla pracowników sektora prywatnego, 
którzy aktualnie nie mają możliwości oszczędzania w miejscu pracy. 

• Jeśli Twój pracodawca zarejestrował się w Illinois Secure Choice, zapisanie się do programu jest  
 naprawdę proste – dokonuje się automatycznie, chyba że odmówisz w nim udziału.

• Jeśli pracodawca nie zarejestrował się w Illinois Secure Choice lub jeśli jesteś osobą  
 samozatrudnioną, możesz zapisać się samodzielnie.

Jeśli w wieku 24 lat 
zaczniesz oszczędzać 125 
dolarów miesięcznie...

do 65. roku życia możesz 
zaoszczędzić 250 000 
dolarów!

Ile możesz zaoszczędzić?

Skorzystaj z kalkulatora online, aby 
zobaczyć, jak różne scenariusze 
oszczędnościowe wpływają na 
dochody z emerytury. 

ilsecurechoice.com/calculate

Zacznij oszczędzać już dziś, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w 
przyszłości
Ciężko pracujesz, aby zarobić 
pieniądze – czas sprawić, aby 
pieniądze zaczęły pracować dla 
Ciebie.

Oszczędzanie w ramach programu 
Illinois Secure Choice pomoże Ci 
osiągnąć długoterminowe cele. 

Dzięki procentowi składanemu 
będziesz mieć coraz więcej pieniędzy 
na koncie IRA. Procent składany 
sprawia, że dochody generują zyski.

Ten hipotetyczny przykład podany został jedynie w celach ilustracyjnych. 
Indywidualne wyniki będą się różnić. Przykład zakłada 6-procentowy zwrot 
nakładów inwestycyjnych.

saver.ilsecurechoice.com
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Zainwestuj w swoją przyszłość.
saver.ilsecurechoice.com



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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1Jeśli zrezygnujesz z udziału w programie i masz na koncie oszczędności, możesz je tam pozostawić, dokonać przelewu, przenieść na inne 
konto Roth IRA lub zażądać podziału. Pamiętaj, że żądanie podziału może wiązać się z podatkami i karami.
2Dochody mogą podlegać opodatkowaniu i wiązać się z karą w przypadku osób, które nie ukończyły 59,5 lat i których konto zostało 
otworzone nie wcześniej niż 5 lat temu. Skonsultuj się z doradcą podatkowym, który pomoże Ci zrozumieć 10-procentowe wyjątki 
podatkowe związane z karami za wczesne podziały składek.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę saver.ilsecurechoice.com

Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na gromadze-
nie oszczędności emerytalnych. Illinois Secure Choice 
pomoże Ci rozpocząć oszczędzanie.

• Twoim kontem będzie Roth IRA. Składki są umieszczane na 
Roth IRA po opodatkowaniu, więc nie płacisz od nich żadnego 
podatku w razie złożenia wniosku o wypłatę środków. Wszelki zysk 
wygenerowany z tych składek może być wolny od podatku, jeśli 
spełniasz pewne kryteria IRS.

• Standardowa stawka składki wynosi 5% płacy brutto. Możesz 
jednak zmienić ją w dowolnej chwili.

• Możesz wybrać opcje inwestycyjne lub skorzystać z opcji 
standardowej, co oznacza, że początkowe składki zostaną 
zainwestowane w ramach 90-dniowego Instrumentu Posiadania, 
zaś po upłynięciu tego okresu dochody i przyszłe składki zostaną 
zainwestowane w ramach Docelowego Funduszu Emerytalnego 
zgodnie z oczekiwaną datą przejścia na emeryturę. 

• W dowolnej chwili możesz zrezygnować z udziału w 
programie.1

• Jedyny koszt administracyjny to roczna, zabezpieczona aktywami 
opłata w wysokości 0,75%, co oznacza, że za każde 100 dolarów na 
koncie naliczona zostanie opłata wynosząca 75 centów rocznie.  
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