Investing for Life

CWPS ulotka informacyjna
Ulo tka przedstawia informacje na temat Funduszu Emerytalnego (CWPS) dla
pracowników budowlanych. Wiecej informacji na temat naszego fuduszu można
znaleźć na naszej s tronie internetowej www.cwps.ie

Tygodniowe składki emerytalne na rok 2018
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CWPS pobiera również dobrowolne składki w imieniu partnerów biznesowych, które są wspólnie pobierane z
podstawową składką emerytalną. Poniżej znajduje się zestawienie składek płaconych do Funduszu Zdrowotnego
(Construction Workers Health Trust) i Funduszu pomocy (benevolent fund).
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Opłata inwestycyjna pobierana jest w wysokości 0.5% wartości zgromadzonych aktywów. 100% wpłat jest
lokowane na twoim koncie bez dodatkowych opłat.
Jako pracodawca lub pracownik zarejestrowany w CWPS otrzymujesz pełną ulgę podatkową na płacone
składki emerytalne oraz świadczenia pośmiertne.

Ostatniego dnia każdego miesiąca wysyłamy faktury do wszystkich pracodawców zarejestrowanych w CWPS.
Zadaniem pracodawcy jest wprowadzenie koniecznych zmian i odesłanie faktury z powrotem do CWPS.
Zgodnie z ustawą emerytalną z 2002 pracodawcy powinni odesłać faktury z płatnością za poprzedni okres
rozliczeniowy przed końcem 21 dnia bieżącego miesiąca.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi €40.00 na dzień. Zasiłek jest wypłacany od czwartego dnia choroby, jeżeli
pracownik jest zatrudniony w firmie zarejestrowanej w CWPS oraz ma opłacone 13 składek w ciągu ostatnich 6
miesięcy. Zasiłek chorobowy jest wypłacany do 50 dni roboczych, w danym roku kalendarzowym. W celu otrzymania
zasiłku chorobowego trzeba być zatrudnionym przez firmę, która jest zarejestrowana w naszym funduszu. Zgłoszenie
wniosku o zasiłek chorobowy należy wysłać najpózniej 2 miesiące od pierwszego dnia choroby lub wypadku.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z CWPS lub na stronie www.cwps.ie.
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Zasiłek pośmiertny wynosi €100,000 oraz dodatkowe €3,175 na każde dziecko jeśli pracownik jest zatrudniony do
momentu śmierci. Warunkiem wypłacenia jest posiadanie opłaconych przynajmniej 26 składek emerytalnych.
Składki emerytalne zgromadzone na koncie zostaną również wypłacone.

W tym filarze oferujemy ci możliwość płacenia dodatkowych składek emerytalnych (AVC) w celu zwiększenia
emerytury. Procedura gromadzenia dodatkowych środków poprzez AVC jest bardzo prosta i nie wymaga
dodatkowych prowizji.

• Pracodawca może potrącać AVC bezpośrednio z twoich zarobków,
• Bez dodatkowych opłat – 100% wpłat jest lokowane na twoim koncie,
• Pełna ulga podatkowa na twoje AVC,
Jesli płacisz 40% procentowy podatek i twoja miesięczna wpłata wynosi €100 to będzie to kosztować jedynie
€60 netto. W przypadku 20% podatku będzie to kosztować €80 netto.
• Mniejsze PRSI – płacone przez ciebie AVC są objęte całkowitą ulgą podatkową,
• W pełni elastyczne – w każdej chwili możesz przystąpić lub zrezygnować od płacenia AVC, a także zmienić
ich wysokość,
• Wszystko się liczy – niezależnie od wpłacanej kwoty, AVC znacząco wpływają na wysokość twojej emerytury.
Powody dla których powinieneś płacić AVC:
• Dla zapewnienia sobie większej emerytury,
• W celu podwyższenia jednorazowej nieopodatkowanej wypłaty, którą otrzymujesz w momencie przejścia
na emeryturę.
AVC może być potracąne bezpośrednio od twoich zarobków przez twojego pracodawcę. W tym przypadku
automatycznie otrzymasz ulgę podatkową od dochodów oraz zapłacisz mniejsze PRSI.

CWPS umożliwia dostęp do konta internetowego.
Głównymi zaletami konta internetowego są
• Dostęp do pełnej historii oraz wartości konta
• Dostęp do formularzy i wniosków
• Aktualne wiadomości o funduszu CWPS
W celu rejestracji proszę wejść na stronę www.cwps.ie i kliknąć na Member Online Service.

Ś
Wszystkie osoby zarejestrowane w CWPS pomiędzy 60 a 70 rokiem życia, które są zatrudnione w przemyśle
budowlanym mogą starać sie o zwrot zapłaconych składek. Urząd Skarbowy (Revenue) zazwyczaj pozwala Państwu
wybrać, w formie gotówki wolnej od podatku, do 25% wartości konta.
Pozostała część może być wypłacona w całości lub miesięcznie w zależności od wartości konta. Gwarantowane jest, iż
emerytura zostanie wypłacona przynajmniej na okres 5 lat. W przypadku śmierci w ciągu pierwszych pięciu lat,
osoba uposażona otrzyma resztę emerytury. Jesli członek CWPS jest w związku małżenskim, a śmierć nastąpi w
przeciągu pierwszych 5 lat, to emerytura będzie wypłacana małżonkowi do końca tego okresu. Po upływie 5 lat, 50%
świadczeń będzie dalej wypłacane.

Wysokość składek emerytalnych jest obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia Pracowników w sektorze
budowlanym, ustalonych przez Krajową Radę Przemysłową (National Joint Industrial Council (NJIC)). Obecnie stawka
emerytalna wynosi 7% średniego wynagrodzenia w sektorze budowlanym. Pracodawca pokrywa 4.2% a pracownik
2.8%.

Każdego roku sporządzane są raporty przedstawiające wyniki inwestycji. Inwestycje w akcje i nieruchomości
zabezpieczaja przed inflacją. Należy pamiętać, że wartość inwestycji jest zmienna, więc w końcowym rozliczeniu
wysokość emerytury może się rożnić. W miarę zbliżania się do wieku emerytalnego środki zgromadzone na koncie
będą stopniowo lokowane w obligacje państwowe.
ZWRÓĆ UWAGĘ: ten dokument jest przetłumaczony z języka angielskiego na język polski i dołożono
wszelkich starań, aby był on dokładnym odzwierciedleniem oryginalnego dokumentu. Jeśli potrzebujesz
oryginalnego dokumentu w języku angielskim, nie wahaj się skontaktować bezposrednio z CWPS.
All information and figures contained in this document are correct at time of print - September 2018.
Up to date information is available at www.cwps.ie
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