Pracownicze Plany
Kapitałowe - PPK
Sposób logowanie
i prezentacji środków
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This document

Portal do zarządzania środkami 24/7
Pracownicy - Uczestnicy PPK będą
mieli dostęp do aplikacji
umożliwiającej wgląd do
informacji na temat ich środków
online 24h/7 oraz składanie
szerokiej gamy dopuszczalnych
dyspozycji zmian.
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Możliwości portalu MojaAviva
KORZYSTAJ z możliwości serwisu MojaAviva
• sprawdzaj jak kształtują się Twoje oszczędności PPK,
• składaj dyspozycje dotyczące Twoich środków, np. zlecenie zmiany funduszu,
• oglądaj inne swoje produkty, które posiadasz w Aviva, np. polisę na życie,
• ciesz się ze zniżek na inne produkty Avivy oraz platformy benefitowej
dostępnych tylko dla użytkowników serwisu.

Zniżki na ubezpieczenia i inwestycje

Po zalogowaniu do usługi MojaAviva, na koncie użytkownika mogą być dostępne rabaty na
produkty ubezpieczeniowe. Uczestnicy mogą korzystać ze zniżek na ubezpieczenie podróżne,
ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenie domu lub mieszkania.
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Dostęp do Twojego konta PPK
Wariant 1
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Dostęp do Twojego konta PPK
Wariant 2
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Dostęp do Twojego konta PPK
Wariant 3
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Dostęp do Twojego konta PPK
Wariant 3 c.d.
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Aplikacja dla pracownika – szczegóły PPK
(wersja demo)
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Aplikacja dla pracownika – szczegóły funduszu
(wersja demo)
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Aplikacja dla pracownika – zamiana funduszy
(wersja demo)
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Aplikacja dla pracownika – historia transakcji
(wersja demo)
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Zniżki dla Pracownika
Dostępne rabaty na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Indywidualni uczestnicy PPK mogą korzystać ze zniżek na:
Ubezpieczenie podróżne
Zniżka dla klientów w serwisie MojaAviva - 15% rabatu
(możliwość korzystania z okresowych zniżek np. -20% w okresie wakacyjnym itp.)

Konkurencyjne stawki za ubezpieczenie samochodu
Zniżka z tytułu bezszkodowej jazdy - do 60%
Zniżka za pakiet OC/AC – 10% zniżki w ryzyku OC i 17% zniżki w ryzyku AC
Zniżka za płatność w serwisie MojaAviva – 4%
Zniżka dla klientów Aviva - 5%

Ubezpieczenie domu lub mieszkania
Zniżka za alarm/stały dozór agencji ochrony - 40% za ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
Zniżka za drzwi antywłamaniowe - 5% za ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
Zniżka z tytułu ubezpieczenia kolejnej nieruchomości - 5%
Zniżka za płatność w serwisie MojaAviva - 5%
Zniżka dla klientów Aviva – 5%
Dodatkowe zniżki – oferta dostępna u Agentów, oferta negocjowana indywidualnie podczas zawierania polisy

Fundusze Aviva24
Zwracamy 50% opłaty za zarządzanie
Aviva: Public

Powyższe rabaty zależą od aktualnej promocji i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Platforma Benefitowa dla Klientów Avivy
Dajemy naszym Klientom możliwość korzystania ze zniżek blisko 400 specjalnych ofert produktów i usług o znanych markach
oraz lokalnych dostawcach z różnych kategorii: Restauracje i Kawiarnie, Zdrowie / Uroda, Sport i Rekreacje oraz wiele innych.

W ramach Platformy uczestnicy PPK otrzymują dostęp do zniżek i mogą z nich korzystać bez ograniczeń.
Oferta programu jest stale poszerzana o kolejnych partnerów i nowe promocje.
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Zapraszamy do kontaktu:
infolinia: 801 316 316
telefon: 22 563 29 96
www.aviva.pl/ppk/dla-pracownika
www.moja.aviva.pl
e-mail: ppk@aviva.com
N OT A PR AWNA

Niniejszy mate riał 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) oferowane j przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A („Towarzystwo”). Dane podane w mate riale nie stanowią ofe rty
w rozumie niu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak równie ż usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekome ndacji dotyczących instrume ntów finansowych lub ich emite ntów w rozumie niu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.
Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania ok reślonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego F unduszu I nwestycyjnego Otwartego PPK
z wydzielonymi Subfunduszami („F undusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Fund uszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostk i uczestnictwa F unduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w mome ncie je j zbycia i odkupienia prze z Fundusz oraz od
wysokości p odatku od dochodów kap itałowych. Wartość aktywów ne tto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się d użą zmiennością, ze względu na skład
portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości ak tywów w papiery wartościowe i będące papierami
wartościowymi instrume nty rynku pie niężnego emitowane , poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu tery torialnego, rządy państw
należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finland ii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kanady, L uksemburga, Niemiec, Norwegii,
Nowe j Zelandii, Portugalii, Słowac ji, Słowe nii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkie j Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje f inansowe :
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Szczegółowe inf ormacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwe stycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz inf ormacje o podatk u obciążającym dochód z inwestycji, znajdują
się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie inte rnetowe j www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dok onaniem inwestycji
należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.
Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i F unduszem jest Komisja Nadzoru
Finansowego.
Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. I nflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do re jestru przedsiębiorców Krajowego Reje stru 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 mate riały są chronione prawe m autorsk im na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do
Aviva: Public
zamieszczonych materiałów
przysługują wyłącznie Towarzystwu.

