Zainwestuj w swoją przyszłość.
saver.ilsecurechoice.com

Czym jest program Illinois Secure Choice?
To wygodny i dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę dla osób
pracujących w stanie Illinois.
• Nie musisz nic robić, aby przystąpić do programu, ponieważ Twój
pracodawca ułatwi Ci do niego dostęp
• 5% Twojego wynagrodzenia będzie automatycznie przesyłane na
osobiste konto emerytalne Roth IRA, które zachowasz, nawet jeśli
zmienisz pracę
• Możesz zmienić wysokość kwoty, jaką będziesz oszczędzać i
wyciągnąć z konta wszystkie swoje składki bez ponoszenia kar
finansowych1
• Za prowadzenie konta pobierzemy jedynie roczną opłatę
administracyjną w wysokości około 0,75% (0,75 USD za każde 100
USD znajdujące się na koncie)2
• Możesz w każdej chwili zrezygnować z programu

Oszczędzanie na własną emeryturę jest bardzo ważne
Dla wielu z nas wypłaty emerytalne z ubezpieczenia społecznego nie będą wystarczająco duże, aby
wieść spokojne życie na emeryturze. Podjęcie decyzji o oszczędzaniu na emeryturę już dziś kształtuje
Twoją przyszłość. Na szczęście istnieje Illinois Secure Choice - program emerytalny, który pomoże Ci w
realizacji długoterminowych celów.

Oblicz swoje potencjalne oszczędności

Odwiedź stronę ilsecurechoice.com/calculate i przekonaj się, jak różne plany emerytalne mogą
wpłynąć na wysokość Twojej emerytury.
 woje oszczędności mogą podlegać opodatkowaniu, a jeśli konto emerytalne było otwarte przez okres nie dłuższy niż 5 lat i korzystasz z niego
T
przed ukończeniem 60 roku życia, mogą grozić Ci kary finansowe. Porozmawiaj z doradcą podatkowym, aby uzyskać więcej informacji na temat
wyjątków od kar w wysokości 10% za wcześniejsze skorzystanie z funduszu.
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 ie dostaniesz rachunku. Koszt ten jest automatycznie i regularnie pobierany z salda Illinois Secure Choice, aby opłacić koszty zarządzania
N
programem.

Opcje inwestycyjne
Możesz wybrać jedną z opcji inwestycyjnych*
•

Illinois Secure Choice Capital Preservation
Fund
State Street Institutional Liquid Reserves Fund
(Symbol giełdowy: SSHXX)

•

Illinois Secure Choice Target Date Retirement
Funds: BlackRock LifePath Index Target Date
Retirement Funds. Wybierz fundusz w oparciu o datę
przejścia na emeryturę

•

Illinois Secure Choice Growth Fund: Schwab
S&P 500 Index Fund (Symbol giełdowy: SWPPX)

•

Illinois Secure Choice Conservative Fund:
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (Symbol
giełdowy: SWAGX)

* The 90 Day Holding Vehicle to domyślne narzędzie
inwestycyjne dla uczestników programu, które obowiązuje
przez 90 dni po pierwszej wpłacie na konto dokonanej już
po przystąpieniu do programu. Uczestnicy programu mogą
wybrać inną opcję funduszu, w ramach której natychmiast
rozpoczną odkładanie składek.

Illinois Secure Choice jest już dostępny. Zapytaj
swojego pracodawcę lub skontaktuj się z naszym
działem obsługi klienta, aby uzyskać informacje
dotyczące dostępności programu.

Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie oszczędzania, a Illinois Secure Choice
może Ci w tym pomóc. Odwiedź stronę saver.ilsecurechoice.com, aby uzyskać
więcej informacji.

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

clientservices@ilsecurechoice.com

855-650-6913

Pn-Pt 8:00- 20:00 CST

