Dostęp do rachunku PPK i zarządzanie środkami
Serwis MojaAviva

Każdy pracownik, na rzecz którego została zawarta Umowa o prowadzenie PPK, otrzymuje dostęp
do serwisu MojaAviva, gdzie może sprawdzić stan swoich środków zebranych w ramach Pracowniczego
Planu Kapitałowego.

ZAŁÓŻ KONTO w serwisie MojaAviva
MojaAviva to serwis online do zarządzania ubezpieczeniami, inwestycjami i produktami emerytalnymi
w Avivie. Konto założysz przez internet, bez zbędnych formalności.
• Jak zalogować się do serwisu MojaAviva i dodać rachunek PPK? Sprawdź
• Jak zarządzać swoimi środkami PPK? Sprawdź

KORZYSTAJ z możliwości serwisu MojaAviva
• sprawdzaj jak kształtują się Twoje oszczędności w 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

e-mail: ppk@aviva.com
www.aviva.pl/ppk

Zniżki dostępne w serwisie MojaAviva
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

Platforma Benefitowa dla klientów Avivy
Dajemy naszym Klientom możliwość korzystania ze zniżek blisko 400 specjalnych ofert produktów
i usług z różnych kategorii. Klienci mogą korzystać z rabatów bez ograniczeń. Oferta programu jest stale
poszerzana o kolejnych partnerów i nowe promocje.
BENEFITY JEDNORAZOWE

TURYSTYKA I HOTELE

KURSY I SZKOLENIA

RESTAURACJE I KAWIARNIE

RABATY

TRANSPORT

ZDROWIE I URODA

DOM I OGRÓD

KULTURA I ROZRYWKA

SKLEPY I USŁUGI

MODA

DZIECKO

SPORT I REKREACJA

e-mail: ppk@aviva.com
www.aviva.pl/ppk

