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Sposób przesyłania danych

Pełna automatyzacja - wykorzystanie zintegrowanych systemów ERP
Integracja systemu kadrowo-płacowego bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym Agenta Obsługującego Aviva 
Investors Poland TFI S.A. Jesteśmy w pełni zintegrowani z aplikacją Comarch PPK i SAGE Symfonia, co umożliwia: 
• oszczędność czasu związaną z eksportem i importem oraz weryfikacją danych przez pracodawcę,
• szybszą wymianę informacji,
• zmniejszenie kosztów – brak konieczności delegowania kolejnych osób do obsługi PPK,
• bezpieczeństwo wymiany danych.
Pracujemy obecnie nad wdrożeniem integracji z innymi dostawcami systemów kadrowo-płacowych.

Integracja z innymi systemami ERP
API gotowe jest na integracje z innymi, w tym autorskimi systemami pracodawców. Szczegóły rozwiązania znajdują się pod 
wskazanym linkiem: http://api.psfinteco.pl/doc/intro.html. 

We wszystkich wariantach zakres wymiany danych będzie realizowany na podstawie Standardu Rekomendowanego przez grupę projektową PPK.

Aplikacja do obsługi PPK – PPK Serwis
Możliwość zaczytywania plików generowanych z systemu kadrowo-płacowego w dowolnych formatach tj. csv, xml, jak 
również wprowadzanie danych bezpośrednio do aplikacji – PPK Serwis.
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Sposób przesyłania danych
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API - pełna automatyzacja – integracja systemu ERP (Comarch, Sage) bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym Agenta Obsługującego        
Aviva Investors Poland TFI S.A. API gotowe jest na integracje z innymi, w tym autorskimi systemami 
pracodawców. Pomimo bezpośredniego połączenia istnieje możliwość eksportowania plików z tych systemów. 

Zaczytywanie plików do PPK Serwis i ich przesyłanie za pośrednictwem tej aplikacji. 
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Współpraca z COMARCH ERP
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Współpraca z Comarch ERP

Systemy ERP
Comarch Egeria

Systemy ERP
Comarch Optima

 Pełna integracja Comarch PPK ze środowiskiem
informatycznym Aviva Investors Poland TFI
S.A..

 Wymiana danych przez webserwisy.

 Zawieranie umowy o zarządzanie online.

 Przesyłane ewidencji, wszelkich wymaganych
deklaracji i comiesięcznych składek.
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Integracja Comarch PPK z AVIVA – korzyści i 
funkcjonalności

 Obsługa PPK bez konieczności przechodzenia na stronę internetową instytucji finansowej.

 Oszczędność czasu związanego z importem i eksportem oraz weryfikacją danych.

 Szybsza wymiana informacji.

 Zmniejszenie kosztów obsługi – brak konieczności delegowania kolejnych osób do obsługi PPK.

 Bezpieczeństwo wymiany informacji.

 Argument za wyborem Comarch PPK jako narzędzia wspierającego obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana
z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są:

 możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK;

 comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek;

 przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.
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Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 1

Umowa o zarządzanie PPK:

 Pracodawca, którego obsługuje biuro rachunkowe, powinien wybrać instytucję finansową.

 Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, w której określa warunki prowadzenia PPK w firmie.

 Dzięki pełnej integracji z Avivą, umowę o zarządzanie można zawrzeć online bezpośrednio
z Comarch PPK.
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Aplikacja Comarch PPK
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Aplikacja Comarch PPK
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Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 2

Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników:

 Zgodnie z zapisami ustawy o PPK należy przygotować listę pracowników (uczestników PPK)
i przesyłać ją do wybranej instytucji finansowej.

 Z Comarch PPK przygotujecie Państwo listę uczestników i będziecie mogli ją automatycznie
przesłać do Avivy.
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Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 1 (Umowa o zarządzanie) i Krok 2 (Umowa o prowadzenie) to czynności jednorazowe.

Kolejne kroki są wykonywane cyklicznie i integracja Avivy z Comarch PPK pomaga je zautomatyzować.

Krok 3

Comiesięczne wpłaty:

 Od momentu podpisania umowy o prowadzenie rodzi się obowiązek obliczenia i przekazania wpłat
finansowanych przez pracownika i pracodawcę.

 Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 Wraz z wpłatą na rachunek instytucji finansowej pracodawca przekazuje informacje o pobranych
składkach w podziale na składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone przez pracownika
i pracodawcę.

 Comarch PPK jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP,
automatycznie pobiera informacje o naliczonych składkach i dzięki pełnej integracji z Avivą umożliwia
ich automatyczne wysłanie.
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Aplikacja Comarch PPK
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Obsługa PPK u pracodawcy

Krok 4

Aktualizacje danych:

 Pracownik w każdej chwili może przystąpić lub wystąpić z PPK.

 Pracodawca będzie zgodnie z dyspozycjami:

 aktualizował listę uczestników PPK w instytucji finansowej;

 zgłaszał zmiany danych identyfikacyjnych lub danych kontaktowych uczestnika;

 danych o deklaracjach wysokości składek.

 Z Avivą dzięki pełnej integracji z Comarch PPK wszystkie aktualizacje będziecie mogli Państwo
przekazać automatycznie.
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Aplikacja Comarch PPK
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Współpraca z Sage ERP
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Sage Kadry i Płace 

Co zyskujesz dzięki integracji systemów Sage i Aviva Investors Poland TFI S.A.?

 Dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK (m.in. umowy o przystąpieniu do programu, deklaracje 
pracowników, wskazania wysokości składek) będą przesyłane bezpośrednio z oprogramowania kadrowo-
płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll do systemów informatycznych Aviva Investors TFI Poland.

 Specjalnie zaprojektowany interfejs (API) ułatwi korzystanie z usługi i sprawi, że będzie to bardziej intuicyjne.

 Większa automatyzacja obsługi PPK przez działy kadrowe w firmach.

 Brak konieczności zatrudniania nowych pracowników do obsługi PPK.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych za 
pośrednictwem Aviva Investors TFI Poland oraz korzystają z systemu Sage Kadry i Płace One Payroll
mogą zautomatyzować zarządzanie programem PPK.
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Sposób komunikacji z instytucją finansową
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Konfiguracja API – umowa o zarządzanie PPK

API – automatyczne przesyłanie danych PPK 
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Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
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Zarządzanie i obsługa PPK
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Naliczanie wpłat PPK
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Przekazywanie listy składek PPK
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Aplikacja PPK Serwis
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Importuj listę pracowników

Po przygotowaniu pliku z Listą Uczestników należy go zaimportować do aplikacji.
Plik musi być zgodny ze specyfikacją Standardu Rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK, określającą jaki jest 
zakres wymaganych danych w poszczególnych plikach.  
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Importuj listę pracowników

Załącz odpowiedni plik w Źródle danych.
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Importuj listę pracowników

Pokaże się „podgląd” danych do zaimportowania
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Importuj listę pracowników

Potwierdzenie zaimportowania pliku, mówi o tym, że jest odpowiednia ilość wymaganych kolumn/ zakres danych.
Jeśli dla któregokolwiek Uczestnika jakieś dane nie będą wypełnione w kolejnym kroku będzie widoczna taka informacja.
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Braki, błędy formalny w danych Uczestnika

Po kliknięciu w dane Uczestnika pojawi się informacja o błędach, które można skorygować
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Zawarcie Umowy o prowadzenie

Po zaimprotowaniu Listy Uczestników, należy zawrzeć na ich rzecz Umowę o prowadzenie PPK.
W zakładce „Pracownicy” jest informacja o statusach umów o prowadzenie dla każdego pracownika. 
Gdy wczytujesz pierwszy raz Listę Uczestników należy przejść do zakładki „Możliwość zawarcia” i wybrać 
opcję „Zawrzyj UoP”. 
Gdy wczytujesz kolejną Listę Uczestników, jeśli znajdą się na niej nowi pracownicy, o ile wszystkie ich dane 
będą prawidłowe należy zawrzeć na ich rzecz umowę o prowadzenie.
. 
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Przekazywanie listy składek

Po przygotowaniu pliku z Listą składek należy go zaimportować do aplikacji.
Plik musi być zgodny ze specyfikacją Standardu Rekomendowanego przez Grupę Projektową PPK, określającą jaki jest 
zakres wymaganych danych w poszczególnych plikach.  
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Przekazywanie listy składek

Załącz odpowiedni plik w Źródle danych.
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Przekazywanie listy składek

Po zaimportowaniu Listy składek jeśli okażę się, że zostały na niej umieszczone dane osoby, która do tej pory nie była 
zgłoszona na Liście Uczestników pojawi się odpowiedni komunikat.
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Zapraszamy do kontaktu:

infolinia: 801 316 316
telefon: 22 563 29 96

www.aviva.pl/ppk
www.moja.aviva.pl

e-mail: ppk@aviva.com

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania
pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.
Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK
z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od
wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład
portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami
wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw
należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii,
Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują
się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji
należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.
Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru
Finansowego.
Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000,00 PLN.
Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do
zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.

Andrzej Kwiecień
Aviva Investors Poland TFI SA

telefon: 666 337 269 
e-mail: andrzej.kwiecien@avivainvestors.com

http://www.aviva.pl/

