
Pracownicze Plany Kapitałowe
Sposoby przesyłania danych

Uczestników PPK

BEZPIECZEŃSTWO
System przekazywania danych 

oparty na analizie ryzyka i stałym 
monitorowaniu zagrożeń

ZGODNE Z RODO
Przekazanie danych osobowych 

pracowników do zawarcia umowy PPK 
jest zgodne ze standardami RODO

WEDŁUG STANDARDU
Wymiana danych na podstawie 
Standardu Rekomendowanego 

przez grupę projektową PPK

W celu sprawnego przekazywania danych i wpłat pracowników w ramach PPK do instytucji finansowej przygotowaliśmy dla 
pracodawcy odpowiednie rozwiązania informatyczne. Zautomatyzowanie procesów pozwoli na odciążenie Państwa w codziennej 
obsłudze. 

Zakres wymiany danych pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK jest realizowany na podstawie Standardu 
Rekomendowanego przez grupę projektową PPK. Oferujemy trzy możliwości przesyłania danych Uczestników PPK. Do pracodawcy 
należy decyzja, które rozwiązanie wybrać.

WARIANT I
Aplikacja do obsługi PPK Serwis 

                 hcatamrof hcynlowod w ogewocałp-owordak umetsys z hcynaworeneg wókilp ainawytyzcaz ćśowilżom adałkaz einaząiwzor oT
tj. csv, xml, jak również wprowadzanie danych bezpośrednio do aplikacji – PPK Serwis.

Materiał reklamowy
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Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi 
 

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 Allianz 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.allianz.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. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000 PLN.  
 

                                    eiksrotua awarp eiklezsW .hcynwerkop hcawarp i miksrotua eiwarp o .r 4991 ogetul 4 aind z ywatsu wósipezrp eiwatsdop an miksrotua mewarp enoinorhc ąs yłairetam enozczseimaZ
do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.

WARIANT II
Zintegrowane systemy ERP

• 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.

API - pełna automatyzacja - integracja systemu ERP (Comarch) bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym 
ProService Finteco Sp. z o.o./TFI Allianz Polska S.A. API gotowe jest na integracje z innymi w tym autorskimi systemami 
pracodawców. Pomimo bezspośredniego połączenia istnieje możliwość eksportowania plików z tych systemów.

Zaczytywanie plików do PPK Serwis i ich przesyłanie za pośrednictwem tej aplikacji.

WARIANT III
Inne systemy ERP

Ta możliwość zakłada integrację poprzez API z innymi, w tym autorskimi systemami pracodawców. Szczegóły rozwiązania znajdują 
się pod linkiem: http://api.psfinteco.pl/doc/intro.html.

Systemy ERP 
Comarch Egeria

Systemy ERP 
Comarch Optima

, Inny system ERP
np.  Symfonia  

Aplikacja 
Comarch PPK

Aplikacja 
PPK Serwis

ProService 
Finteco/

TFI Allianz 
Polska S.A.
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API

API

Pliki CSV XML

Ten sposób zakłada integrację systemu kadrowo-płacowego bezpośrednio ze środowiskiem informatycznym ProService Finteco 
Sp. z o.o. - firmy, która na zlecenie i w imieniu funduszu Allianz SFIO PPK prowadzi rejestr uczestników. Jesteśmy w pełni 
zintegrowani z aplikacją Comarch PPK i  Symfonia, co umożliwia:

telefon: +48 22 541 75 75 fundusze.ppk@allianz.pl
www.allianz.pl

zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane 


