TETA
ppk

Plan na przyszłość,
oszczędności na bieżąco

Jak TETA usprawnia
wdrożenie PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają
nowe, często czasochłonne i kosztowne
obowiązki pracodawców.

Zobacz jak moduł TETA PPK
automatyzuje procesy związane
z obsługą PPK i oszczędza czas
i pieniądze w Twojej organizacji.

Więcej o zasadach, terminach
i obowiązkach związanych z PPK
przeczytasz na stronie poświęconej
modułowi TETA PPK info.unit4.com/ppk

Na potrzeby estymacji przyjęliśmy
modelowe dane dotyczące
dużego przedsiębiorstwa
funkcjonującego w Polsce:

Jak ten proces
wspiera TETA PPK?

Zapisanie osób zatrudnionych
do programu PPK

• Wykorzystywanie przechowywanych w TETA HR danych identyfikacyjnych i kontaktowych pracowników
• Miejsce na dodatkowe dane kontaktowe zbierane tylko na potrzeby PPK
• Ewidencja uczestnictwa w PPK obejmująca daty przystąpienia i rezygnacji oraz informacje o deklarowanych
dodatkowych składkach dla pracownika

Moduł TETA PPK wykracza poza zakres
licencjonowanego oprogramowania oraz usług
objętych opieką na podstawie umów, które wiążą
UNIT4 Polska z klientami. Udostępnienie klientowi
nowego modułu, może się odbywać na podstawie
odrębnie ustalonych przez strony warunków
cenowych i na podstawie odrębnego porozumienia.

Oszczędności
możliwe dzięki
TETA PPK

Obowiązek
pracodawcy wynikający
z wprowadzenia PPK

Przekazywanie instytucji finansowej
określonych w ustawie danych
do kontaktu z zatrudnionym

Zautomatyzowana komunikacja między oprogramowaniem TETA HR, a programem wybranej instytucji
finansowej, w oparciu o standard XML dla procesów wypracowanych w ramach Grupy projektowej PPK:

Przyjmowanie i weryfikowanie
oświadczeń uczestników programu

• Ewidencja deklaracji i oświadczeń pracowników w jednym miejscu
• Zabezpieczenie danych pracowników o ich uczestnictwie w PPK, dzięki mechanizmom ochrony danych
osobowych dostępnych w systemie TETA

• Przekazywanie danych zgłoszeniowych podczas startu programu PPK
• Przekazywanie danych zgłoszeniowych dla nowych pracowników

• Korzystanie z podpowiedzi programu o upływających terminach rezygnacji z PPK
Naliczenie wpłat finansowanych
ze środków uczestnika i własnych

• Zautomatyzowane naliczanie podstawowych i dodatkowych wpłat PPK

Przekazywanie instytucji finansowej
określonych w ustawie danych
do kontaktu z zatrudnionym

• Przekazywanie danych o naliczonych i pobranych wpłatach PPK dzięki zautomatyzowanej komunikacji
między oprogramowaniem TETA HR, a programem wybranej instytucji finansowej, w oparciu o standard
XML wypracowany w ramach Grupy roboczej PPK

Dokonanie wpłat do wybranej
wcześniej instytucji finansowej

• Korzystanie z mechanizmu przelewów w systemie TETA podczas dokonywania wpłat PPK do instytucji
finansowej

26 028 11 316
pln rocznie

pln na start

oszczędność w skali
roku dzięki integracji
TETA PPK z TETA HR
i oprogramowaniem
instytucji finansowej

tyle firma może
zaoszczędzić jednorazowo,
integrując TETA PPK z TETA
HR i oprogramowaniem
instytucji finansowej

20% rocznie

600

Rotacja
pracowników rocznie

Liczba zatrudnionych
w firmie osób

6000 pln brutto

39,5%

pensja specjalisty ds. Kadr i Płac,
który będzie wykonywał czynności
operacyjne związane z PPK**

Procent osób, które
przystępują do PPK*

Wniosek

10

Co miesiąc 10 nowych
pracowników wymaga
obsługi w ramach PPK

* Na podstawie uśrednionych danych uczestników
badania Randstad deklarujących uczestnictwo:
100% deklarujących przystąpienie na Tak oraz
50% deklarujących przystąpienie na Raczej Tak
** Według danych z raportu HAYS

#

Eksperci od PPK
Właściciel oprogramowania TETA, spółka Unit4 Polska,
jest inicjatorem powstania Grupy Roboczej ds. PPK,
która stawia sobie za cel wypracowanie uniwersalnego
formatu wymiany danych między pracodawcą,
a instytucją finansową świadczącą usługi PPK. Jesteśmy
więc najlepiej poinformowani na temat decyzji i ustaleń
odnośnie metod wdrażania przepisów prawa w życie.
W skład grona tworzącego grupę wchodzą firmy, które
zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi
Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci
transferowi oraz dostawcy oprogramowania dla HR.

unit4.com/pl

Dołącz
do rodziny
liderów
– zainwestuj w system,
który będzie rozwijał się
razem z Twoim biznesem.

Unit4 Polska sp. z o.o
ul. Powstańców Śląskich 7a
53-332 Wrocław

Czy Twoja organizacja
chce zaoszczędzić czas
i pieniądze dzięki TETA PPK?

T +48 71 323 40 00
E kontakt@unit4.com

Jeśli tak, skontaktuj się
ze swoim opiekunem!
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