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Sposób przesyłania danych

Pliki

Aplikacja 
PPK Serwis

Aviva Investors
System ERP  

kadrowo-płacowy, 
COMARCH, SAGE

API - pełna automatyzacja – integracja systemu ERP (Comarch, Sage) bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym 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 Avivy i ich przesyłanie za pośrednictwem tej aplikacji. 
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Współpraca z Comarch ERP
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Aplikacja Comarch PPK w pełni zintegrowana
z Aviva Investors Poland TFI  S.A. 

 Pełna integracja Comarch PPK ze środowiskiem informatycznym Aviva Investors

 Wymiana danych przez webserwisy

 Zawieranie umowy o zarządzanie online

 Przesyłane ewidencji, deklaracji i comiesięcznych składek

 Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w
odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów

 Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki
czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć
pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania
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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 oraz za pośrednictwem
biura rachunkowego. 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 w Biurze Rachunkowym

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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Aplikacja Comarch PPK
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Obsługa PPK w biurze rachunkowym

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



Aviva: Public11

Aplikacja Comarch PPK
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Obsługa PPK w Biurze Rachunkowym

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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Aplikacja Comarch PPK
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Obsługa PPK w Biurze Rachunkowym

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



Aviva: Public16

Aplikacja Comarch PPK
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Dziękujemy

NOTA PRAWNA

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego. Informacje o funduszach inwestycyjnych, ryzyku, 
tabelach opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów i prospektach informacyjnych dostępnych u dystrybutorów, w 
siedzibie Aviva Investors Poland TFI SA i na stronach www.aviva.pl i www2.aviva.pl. Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. 
Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu 
z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od 
wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. 

Materiały i dane znajdujące się w niniejszej broszurze są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów 
finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U z 2018 r., poz. 2286 ze zm.), a także nie są formą świadczenia 
pomocy prawnej.


