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Obsługa uczestników PPK – serwis i-Fundusze
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• Każdy uczestnik PPK ma możliwość dostępu do swojego rachunku PPK online w serwisie i-Fundusze.

• Dostęp do rachunku PPK jest możliwy poprzez stronę PKO TFI (www.pkotfi.pl): 
zakładka Zaloguj się do i-Fundusze lub bezpośrednio logując się do serwisu www.i-fundusze.pl

Więcej informacji dotyczących logowania znajdziesz na stronie: https://i-fundusze.pl/firstLoginPrep

http://www.pkotfi.pl/
http://www.i-fundusze.pl/
https://i-fundusze.pl/firstLoginPrep


Bezpłatny dostęp do rejestru PPK przez Internet 
dla wszystkich Uczestników
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Jeśli nie podałeś numeru telefonu komórkowego, bądź adresu e-mail, możesz 
udać się do Oddziału PKO Banku Polskiego w celu dokonania zmiany danych, 
m.in. w zakresie dodania numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz 
aktywowania dostępu do rachunku PPK przez Internet. 

Ważne jest, abyś podał swojemu Pracodawcy, na etapie zbierania 
przez niego danych rejestracyjnych pracowników do PPK, aktualny 
numeru telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

Istnieje możliwość przejścia procesu pierwszego logowania w sytuacji podania przez 
Ciebie jedynie numeru telefonu komórkowego, ale proces ten będzie wymagał 
dodatkowej weryfikacji Twoich danych. Jeśli nie podasz numeru telefonu 
komórkowego, to po dodatkowej weryfikacji danych, na stronie do pierwszego 
logowania pojawi się możliwość zamówienia kodu PIN, który zostanie wysłany pocztą 
na Twój adres korespondencyjny. Kod PIN będzie wymagany do pierwszego 
zalogowania się do systemu i-fundusze. 

Więcej informacji dotyczących logowania znajdziesz na stronie: https://i-fundusze.pl/firstLoginPrep

https://i-fundusze.pl/firstLoginPrep


Pierwsze logowanie do serwisu
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1. Wejdź na stronę i-Fundusze.pl oraz skorzystaj z opcji „Pierwsze logowanie/Uczestnik indywidualny”

2. Wprowadź swój unikalny, ośmiocyfrowy numer uczestnika PKO TFI. Jest on fragmentem numeru Twojego 
rejestru, np. 12345678 z numeru XX-12345678-XX-XX. 

3. W zależności od kompletu Twoich danych, jakie posiadamy, zaproponujemy Ci jedną z opcji ustanowienia hasła 
do serwisu. Jeśli posiadamy wystarczający zakres danych, od razu ustanowisz hasło. W innym przypadku 
zamówisz PIN na adres do korespondencji podany w danych Uczestnika, który umożliwi Ci logowanie do serwisu

4. Po ustanowieniu hasła lub otrzymaniu PIN zapraszamy do logowania się do serwisu.

Sprawdź więcej 
informacji na 
stronie: https://i-
fundusze.pl/firstL
oginPrep

https://i-fundusze.pl/
https://i-fundusze.pl/firstLoginPrep


Wybrane funkcjonalności i-Fundusze.pl
Dostęp online
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Dostęp do wszystkich 
rejestrów PPK zarządzanych 
przez PKO TFI 
(prowadzonych przez 
różnych pracodawców)

Możliwość złożenia podstawowych 
zleceń i dyspozycji dotyczących PPK

Możliwość sprawdzenia 
stanu inwestycji



Kompleksowe wsparcie dla Pracownika
i-Fundusze.pl umożliwia:
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Monitorować 
stan rejestru 
PPK 24h/7 dni 
w tygodniu

Zmienić 
wybrane 
dane 
uczestnika

Wskazać 
i odwołać 
osoby 
uprawnione

Złożyć zlecenie 
wypłaty środków 
z PPK, wypłaty 

środków w ratach, 
zmiany liczby rat do 

wypłaty

Złożyć zlecenie 
zwrotu środków
z PPK

Złożyć zlecenie 
nabycia/ odkupienia/ 
zamiany jednostek 
uczestnictwa 
pozostałych funduszy 
inwestycyjnych PKO 
TFI

Otworzyć Pakiet 
Emerytalny PKO 
TFI dedykowany 
uczestnikom PPK

Zamienić alokacje 
subfunduszy
w ramach 
funduszu PKO 
Emerytura - sfio

W zakładce 
„Wiadomości” zapoznasz 
się z najważniejszymi 
informacjami 
dotyczącymi Twojego 
PPK, m.in. Informacją 
roczną, Pakietem 
powitalnym, etc.



Wsparcie pracowników w obsłudze PPK
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Infolinia PPK dedykowana Pracownikom: 

+ 48 801 32 32 80 

oraz 

+48 22 358 56 56

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 19.00
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) 



Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi 
doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, 
a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. 

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych 
z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), 
dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu 
informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej 
u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. 
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Niniejszy materiał nie powinien być wyłączną podstawą do podjęcia decyzji o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) we współpracy z PKO TFI SA. Informacje o PPK oferowanym przez PKO 
TFI SA zawarte zostały w „Regulaminie prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez PKO Emerytura – sfio”.

Szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji iPPK oraz serwisu i-fundusze oraz zasady korzystania z tych serwisów, znajdują się w „Regulaminie korzystania z Aplikacji iPPK” oraz 
„Zasadach składania zleceń za pośrednictwem systemu IAT FI obowiązujących w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI SA”.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może 
być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem 
wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał 
zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449.
Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

http://www.pkotfi.pl/
http://www.pkotfi.pl/

