
Millennium TFI z kompleksowym  
wsparciem dla firm w zakresie PPK 
Współpraca Millennium TFI z Comarch

Millennium TFI, w ramach współpracy z firmą 
informatyczną Comarch, oferuje przedsiębiorcom 
kompleksowe wsparcie oraz automatyczną obsługę 
procesów związanych z wdrożeniem i prowadzeniem 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Dzięki dedykowanej aplikacji Comarch PPK, firmy będą miały 
możliwość szybkiej i pełnej integracji swojego środowiska 
informatycznego z systemem do obsługi PPK w Millennium TFI. 
Rozwiązanie to zminimalizuje obciążenia pracodawcy związane 
z zarządzaniem PPK, zapewniając jednocześnie najwyższy 
poziom bezpieczeństwa danych.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PPK

Integracja oprogramowania pozwala na wygodne uruchomienie PPK oraz automatyczną obsługę procesów związanych z zarządzaniem 
planem w firmach, które zawrą umowę o zarządzanie PPK z funduszem reprezentowanym przez Millennium TFI. Integracja została przepro-
wadzona w oparciu o API (interfejs aplikacyjny) i umożliwia bezplikową wymianę informacji pomiędzy aplikacją Comarch PPK a środowiskiem 
informatycznym Millennium TFI. W praktyce oznacza to przesyłanie danych bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch PPK do środowiska 
informatycznego Millennium TFI. Takie rozwiązanie umożliwia między innymi przeprowadzanie bardziej zaawansowanej kontroli danych, 
a sama obsługa procesów przez przedsiębiorcę jest wygodna, szybka i przede wszystkim bezpieczna.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW MILLENNIUM TFI W RAMACH PPK 

Możliwość integracji systemów kadrowo-płacowych jest istotnym kryterium wyboru instytucji zarządzającej PPK przez pracodawców.  
Pracodawcy wybierając Millennium TFI zyskają szereg korzyści:

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Millennium TFI będzie możliwe online; 

 • deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą przekazywane bezpośrednio z systemu kadrowo‑płacowego 
przedsiębiorstwa do systemu Millennium TFI;

 • bezplikowa wymiana danych – procesy zachodzące w firmie w ramach PPK będą mogły być obsłużone przez zbudowaną wymianę 
sieciową z Millennium TFI; 

 • podmioty posiadające systemy Comarch ERP HR nie muszą przepisywać danych do aplikacji Comarch PPK; 

 • dane w aplikacji Comarch PPK zaktualizują się automatycznie na podstawie informacji zawartych w systemach Comarch ERP HR, 
np. wartość wynagrodzenia czy ustalona wysokość procentowa składek;

 • aplikacja współpracuje również z systemami kadrowo‑płacowymi innych producentów;

 • każdy pracownik otrzyma mobilny dostęp do śledzenia wzrostu portfela i dokonywania zmian w planie. 

Niezwykle istotną zaletą integracji jest eliminacja konieczności angażowania dodatkowych zasobów do obsługi procesów 
związanych z PPK, a co za tym idzie redukcja kosztów oraz ryzyka związanego z błędami w transferze danych. Integracja 
zapewnia pełną automatyzację procesów w ramach PPK – od zawarcia umowy po aktualizację danych uczestników PPK.

PPK



BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA Z MILLENNIUM TFI 

Oszczędność czasu
 • Korzystając z API – wszystkie czynności związane z obsługą procesów 
zastępuje pojedyncze kliknięcie w aplikacji Comarch PPK.

 • Pracownicy odpowiedzialni za PPK mogą pracować w środowisku informatycznym, 
które dobrze znają. Nie ma konieczności poznawania kolejnego systemu, jakim 
jest portal wybranego przez przedsiębiorcę podmiotu zarządzającego PPK.

Bezpieczeństwo
 • Wymiana przez API gwarantuje bezpieczeństwo – administrator nie musi szkolić 

użytkowników z zasad składowania i przetwarzania plików. 

 • Aplikacja Comarch PPK będzie na bieżąco aktualizowana i dostosowywana 
do obowiązujących przepisów – użytkownicy aplikacji mają pewność,  
że przygotowane pliki PPK będą zawsze zgodne aktualnymi przepisami. 

Eliminacja błędów
 • Jeśli pracodawca korzysta z wymiany poprzez API, wszystkie deklaracje 

pracowników będą odnotowywane natychmiast po ich otrzymaniu przez 
instytucję finansową. 

 • Dzięki API przedsiębiorca nie musi weryfikować ani stale kontrolować procesu 
wymiany informacji. To dodatkowe ułatwienie dla obciążonych licznymi 
obowiązkami działów kadr. 

Dostęp do niezbędnych danych
 • Dzięki integracji poprzez API zasada wglądu wyłącznie do niezbędnych informacji 

zostanie zachowana, bez konieczności angażowania administratorów firmy.

O MILLENNIUM TFI

Millennium TFI działa od ponad 18 lat na rynku funduszy inwestycyjnych i wchodzi w skład Grupy Banku Millennium. Znajdujemy się 
w pierwszej dziesiątce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych pod względem wartości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych 
wg danych na koniec października 2019 r. Naszym Partnerom oferujemy szereg korzyści wynikających ze współpracy z silną grupą 
bankową. Oferta Millennium TFI w ramach PPK, oprócz pełnej automatyzacji procesów wyróżnia się jednymi z najniższych opłat 
za zarządzanie subfunduszami. Do końca 2020 roku wynosi ona 0%, w dalszym okresie opłaty te będą na niskim poziomie od 0,25 
do 0,45% w zależności od cyklu życia funduszu, profilu ryzyka i czasu jego trwania. 
Więcej o PPK w Millennium TFI na: www.millenniumtfi.pl/ppk 

O COMARCH SA

Comarch to firma technologiczna zajmująca się optymalizacją procesów biznesowych od 25 lat. Jednym z oferowanych rozwiązań są 
systemy klasy Enterprise Resource Planning (ERP). Oferta Comarch ERP to nowoczesne rozwiązania do zarządzania procesami bizne-
sowymi dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uniwersalność i elastyczność produktów pozwala podnieść efektywność 
organizacji dzięki mobilnym aplikacjom, narzędziom e-commerce, business intelligence oraz możliwości gromadzenia i bezpiecznego 
przechowywania danych w Chmurze Comarch. Rozwiązania Comarch ERP są stale rozwijane i dostosowywane do zmieniających 
się modeli biznesowych a także zgodne z trendami Internetu Rzeczy i oraz digitalizacji gospodarki. Dzięki sukcesywnemu rozwojowi 
działalności krajowej i zagranicznej dynamicznie rośnie liczba podpisywanych kontraktów oraz realizowanych wdrożeń. Z rozwiązań 
Comarch ERP korzysta ponad 100 tys. polskich firm.
Ważnym wyróżnikiem oprogramowania finansowo-księgowego Comarch ERP jest jego zgodność z często zmieniającymi się przepisami 
prawno-podatkowymi.

Więcej o Comarch ERP: www.comarch.pl/erp/

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 B, 02-593 Warszawa, Polska, wpisana 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 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze 
NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych polskich, dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi 
działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-
4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Wszelkie informacje udostępniane przez Towarzystwo w niniejszej prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny, i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych ponieważ 
mają wystandaryzowany charakter i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji i potrzeb potencjalnych Uczestników.


