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Wprowadzenie 

Uczestnik PPK (czyli osoba, na rzecz której pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK), 

może uzyskać informacje o swoim rachunku PPK (jak również składać dyspozycje do Funduszu) 

zarówno przez telefon (Investor Phone) jak i przez Internet (Investor Online). Aby składać 

dyspozycje telefoniczne – należy posiadać numer PIN. Można go zamówić telefonicznie przez 

Infolinię (PIN zostanie wysłany listem poleconym na zapisany w systemie adres 

korespondencyjny uczestnika). 

Sposób udostępniania informacji oraz nadanie dostępu do obsługi internetowej Investor 

Online zależy od zakresu danych kontaktowych uczestnika, które pracodawca przekazuje 

Funduszowi zapisując daną osobę do PPK. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że brakujące 

dane pracodawca może uzupełnić na wniosek uczestnika także w terminie późniejszym. 

L.p. Zakres 
przekazanych 
przez 
pracodawcę 
danych 
kontaktowych 

Sposób przekazania przez 
Fundusz informacji 
powitalnej o PPK 

Sposób nadania uczestnikowi 
dostępu do Investor Online 

1. Tylko adres 
zamieszkania 
i/lub adres do 
korespondencji  

Listownie (przesyłka zwykła)  
+ strona internetowa: 
https://naszeppk.investors.pl  

Samodzielne nadanie sobie dostępu 
przez uczestnika, za pośrednictwem 
strony internetowej 
https://online24.investors.pl/ 

 

2. Jak w pkt. 1  
+ numer telefonu 
komórkowego 

Listownie (przesyłka zwykła) 
 + strona internetowa: 
https://naszeppk.investors.pl  

Samodzielne nadanie sobie dostępu 
przez uczestnika, za pośrednictwem 
strony internetowej 
https://online24.investors.pl/  
 

3. Jak w pkt. 1  
+ adres poczty 
elektronicznej 

Mailowo (z adresu: 
eimpuls@psfinteco.pl)  
+ strona internetowa: 
https://naszeppk.investors.pl  

Samodzielne nadanie sobie dostępu 
przez uczestnika, za pośrednictwem 
strony internetowej 
https://online24.investors.pl/  
 

4.  Jak w pkt. 1  
+ numer telefonu 
komórkowego  
+ adres poczty 
elektronicznej 

Mailowo (z adresu: 
eimpuls@psfinteco.pl) 
+ strona internetowa: 
https://naszeppk.investors.pl  
 

Link aktywacyjny (ważny przez 24 
godziny) wysyłany mailem z adresu: 
online24@investors.pl, 
po wejściu w link uczestnik nadaje 
sobie hasło, które jest następnie 
potwierdzane SMS-em 

 

Jeśli pracodawca nie przekaże kompletu danych (zgodnie z pkt. 4 tabeli), ale uzupełni 

brakujące dane w terminie późniejszym to – o ile uczestnik PPK już samodzielnie nie nadał 

sobie dostępu do Investor Online – dostęp zostanie nadany automatycznie.  

https://naszeppk.investors.pl/
https://online24.investors.pl/
https://naszeppk.investors.pl/
https://online24.investors.pl/
mailto:eimpuls@psfinteco.pl
https://naszeppk.investors.pl/
https://online24.investors.pl/
mailto:eimpuls@psfinteco.pl
https://naszeppk.investors.pl/
mailto:online24@investors.pl
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Dostęp do Investor Online 

Na stronie internetowej Investors TFI https://investors.pl/ należy kliknąć na czerwone pole 

„Investor Online” po prawej stronie, lub wejść bezpośrednio na stronę 

https://online24.investors.pl u góry:  

 

 

Ukaże się ekran jak niżej, na którym – należy zaznaczyć rodzaj uczestnictwa: 

 

Po wybraniu opcji „przejdź” uczestnik zostaje przeniesiony do panelu logowania. Dalszy 

sposób postępowania zależy od tego, czy uczestnik miał już nadany dostęp do Investor Online, 

czy też dostęp będzie sobie dopiero samodzielnie nadawał. 

 

Logowanie do Investor Online: 

Jeśli uczestnik ma już nadany dostęp do Investor Online – to po lewej stronie w Panelu 

logowania wpisuje swój login (jest nim podany przez pracodawcę adres e-mail) oraz 

ustanowione w procesie rejestracji hasło i klika w przycisk „Zaloguj”. 

https://investors.pl/
https://online24.investors.pl/
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Jeśli uczestnik zapomniał hasła (lub wygasł mu link aktywacyjny i przez to nie nadał sobie hasła 

do Investor Online) – należy kliknąć w przycisk „Nie pamiętam hasła”. System umożliwi reset 

hasła (ustawienie nowego hasła). 

Jeśli uczestnik nie ma jeszcze konta w systemie i samodzielnie nadaje sobie dostęp do Investor 

Online – należy przejść do opcji „Nie nasz jeszcze konta?” i kliknąć na niebieski przycisk 

„Zarejestruj się z Blue Media” na dole, w prawej części ekranu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się z Blue Media” rozpoczyna się proces rejestracji konta 

w Investor Online. Na tym etapie system sprawdza, czy dana osoba faktycznie jest 

uczestnikiem. Należy podać swoje dane (imię, nazwisko i PESEL) oraz wcisnąć przycisk „Dalej” 
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Jeśli na tym etapie okaże się, że ktoś nie jest uczestnikiem – system wyświetli informację o 

tym, że z powodu braku statusu uczestnika rejestracja w Investor Online jest niemożliwa  

i należy skontaktować się z infolinią.  

 

 

Jeśli weryfikacja uczestnictwa będzie pozytywna – uczestnik zostaje przekierowany do 

kolejnego ekranu, na którym uzupełnia dane kontaktu elektronicznego (mail + telefon 

komórkowy) oraz wybiera bank prowadzący rachunek, którego Uczestnik jest jedynym 

beneficjentem i z którego Uczestnik dokona przelewu weryfikującego, zgodnie z poniższym 

opisem . 

 

Po wybraniu właściwego banku – uczestnik zostanie poproszony o dokonanie zwrotnego 

przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Pobrana złotówka wraca na rachunek uczestnika (bo 

ustanowienie dostępu do Investor Online jest bezpłatne) – natomiast system Blue Media 

porównuje, czy dane uczestnika zapisane na jego rejestrze PPK (imię, nazwisko, adres) są 

zgodne z danymi zapisanymi w jego banku. Proces weryfikacji może zająć do 7 dni, a w efekcie 

uczestnik albo otrzyma link dostępowy do Investor Online – albo dostanie informację o 
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niezgodności danych, negatywnej weryfikacji i w konsekwencji o braku możliwości nadania 

dostępu.  

 

 

 

Blue Media jest systemem automatycznym – czasem więc wystarczy niewielki błąd typu 

„literówka”, albo – wpisanie pewnych danych w innych polach (zdarza się na przykład, ktoś 

mieszka przy ulicy ABC 23 m 25. Pracodawca wpisze elementy adresu we właściwe rubryki, 

czyli: ulica ABC, numer domu: 23, numer mieszkania: 25 – a w banku wpisano ulica: ABC, 

numer domu: 23/25 a pole na numer mieszkania pozostanie puste). Dlatego też – jeśli 

uczestnik jest przekonany, że dane są zgodne – powinien jak najszybciej zadzwonić na infolinię, 

celem wyjaśnienia sytuacji. Podczas rozmowy z konsultantem – będzie poproszony o 

informację, kiedy dokonywał przelewu weryfikacyjnego i kiedy informację o negatywnej 

weryfikacji otrzymał. 

Jeśli jednak faktycznie wystąpi niezgodność danych – przed podjęciem kolejnej próby 

konieczna będzie ich aktualizacja. 

 

Po uzyskaniu dostępu do Investor Online – uczestnik może zalogować się na swój rachunek 

PPK. 
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Investor Online – strona startowa 

Po zalogowaniu na konto PPK – na stronie startowej Uczestnik widzi szczegóły swojej umowy 

o prowadzenie PPK takie, jak saldo rachunku, numer umowy o prowadzenie PPK i strukturę 

swojego portfela. Na lewym wykresie – ukaże się struktura wg. posiadanych subfunduszy. W 

poniższym przypadku – wszystkie oszczędności uczestnik ma w Investor PPK 2025.  Z kolei 

prawy wykres – pokazuje strukturę portfela w podziale na źródło pochodzenia zgromadzonych 

środków. 

 

 
Przyciski nad wykresami na stronie startowej (po prawej stronie) – pozwalają na śledzenie 

historii wpłat a także na składanie dyspozycji. 

Uczestnik PPK ma prawo zmienić subfundusz, do którego został przypisany z uwagi na wiek.  

Ilość tych zmian jest nieograniczona i są one wolne od opłat. Decydując się na złożenie takiej 

dyspozycji przez Investor Online – uczestnik musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego 

zmiana ma dotyczyć: czy ma to być Zmiana Alokacji Wpłat (wtedy – nowe wpłaty będą trafiały 

już do nowo wskazanych subfunduszy, ale dyspozycja nie ma wpływu na dotychczas 

zgromadzone środki) czy ma to być Zmiana Alokacji Inwestycji (dyspozycja dotyczy 

przeniesienia pomiędzy subfunduszami już zgromadzonych środków, ale pozostaje bez wpływ 

na przyszłe składki). Oczywiście – możliwe jest złożenie obu dyspozycji. 

Obydwa ekrany dyspozycji są do siebie bardzo podobne – należy więc upewnić się, że na 

pewno składane jest właściwe zlecenie. Tu pomocny będzie opis sensu danej dyspozycji 

znajdujący się na niebieskim polu. 

Składając dyspozycję – należy wskazać docelowy podział pomiędzy poszczególnymi 

subfunduszami. Jeśli subfunduszy ma być więcej – należy kliknąć przycisk „Dodaj fundusz”. 
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System sprawdza, czy wskazane alokacje sumują się do 100%. Jeśli wszystko jest w porządku, 

w celu złożenia dyspozycji należy kliknąć przycisk „Dalej”. 

 

 

 

 

 

 

Uczestnik PPK może zdecydować się na dokonanie zwrotu zgromadzonych środków i złożyć 

stosowną dyspozycję przez Investor Online. 

Jeśli dyspozycja została złożona prawidłowo – aplikacja pokaże stosowny komunikat: 
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Przy składaniu dyspozycji zwrotu – na niebieskim pasku ukazuje się informacja, dotycząca 

finansowych konsekwencji zwrotu. Uczestnik wskazuje numer rachunku bankowego 

właściwego dla dokonania zwrotu a także właściwy z uwagi na adres zamieszkania oddział ZUS. 

W przypadku wątpliwości co do właściwego oddziału ZUS – warto sprawdzić na stronie 

internetowej ZUS:  https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe 

 

 

 

Zwrot wiąże się z wycofaniem środków z Funduszu i przekazaniem ich na zewnętrzny rachunek 

bankowy. Dlatego istotne jest uwiarygodnienie, że jest to na pewno właściwy rachunek 

uczestnika.  

Jeżeli uczestnik samodzielnie nadawał sobie dostęp do Investor Online (weryfikując się przez 

Blue Media) – rachunek bankowy jest zapisany w systemie a decyzja o zwrocie będzie 

wymagała potwierdzenia kodem, który zostanie przesłany SMS-em na przypisany do Investor 

Online numer telefonu uczestnika. 

Jeśli jednak dostęp do Investor Online był nadany automatycznie (z uwagi na komplet danych 

kontaktu elektronicznego przekazany przez pracodawcę) lub na potrzeby zwrotu uczestnik 

wskazałby inny niż uprzednio zweryfikowany numer rachunku bankowego – konieczna będzie 

weryfikacja rachunku przez Blue Media (system poprosi o dokonanie przelewu na 1 zł, a kwota 

https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
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przelewu oczywiście zostanie zwrócona – zgodnie ze schematem postępowania opisanym na 

stronie 5).  

Jeśli dyspozycja zwrotu środków została prawidłowo złożona – uczestnik zobaczy na ekranie 

komunikat informujący o przyjęciu dyspozycji do realizacji. 

 

 

 

 

 

Nota prawna: 

Niniejszy materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa na 

podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego Towarzystwo do prowadzenia działalności 

polegającej na  tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie nimi, w tym do 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Investors TFI S.A. funduszy 

inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, reprezentowanie funduszy 

wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnym AFI a także zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 

Investors TFI zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski 

Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Warunki świadczenia przez Investors TFI usługi polegającej na dostępie do Investor Online dla PPK zostały 

określone w Regulaminie Investor Online PPK dostępnym na stronie https://naszeppk.investors.pl/. Użytkownik 

jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.  Korzystanie z usługi może następować wyłącznie w sposób 

ustanowiony w Regulaminie i zgodny z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem. Aby skorzystać z 

usługi należy spełniać określone wymagania techniczne. Investors TFI zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac 

konserwacyjnych Investor Online dla PPK, mogących spowodować utrudnienia lub uniemożliwiać korzystanie z 

usługi w okresie wykonywania prac. Investors TFI zastrzega możliwość dokonywania modyfikacji funkcjonalności 

oraz  prawo do usunięcia zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do 

Investor Online dla PPK, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności 

związanych z Investor Online dla PPK. Investors TFI nie udziela gwarancji odnośnie prawidłowości działania 

Investor Online dla PPK. 

 

Treść niniejszego materiału informacyjnego została przygotowana według stanu na dzień 1 lutego 2021 r. 

https://naszeppk.investors.pl/

