
Logowanie do rachunków PPK we wszystkich Instytucjach 

Finansowych

Materiał informacyjny dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych



Pierwsze kroki - gdzie są ulokowane moje oszczędności PPK:
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1. Upewnij się, że pocztą tradycyjną lub na adres email nie wpłynął „list powitalny” z jednej

z Instytucji Finansowych.

2. Jeśli takowy list/mail nie wpłynął, udaj się do Pracodawcy. Zapytaj z jaką 

Instytucją Finansową została podpisana umowa o prowadzenie PPK w Twoim

imieniu.

3. Możesz to zrobić również sam sprawdzając na rachunek.mojeppk.pl, gdzie 

odnajdziesz wszystkie swoje rachunki PPK.

4. Poproś pracodawcę o kontakt z Instytucją lub sam skontaktuj się 
telefonicznie/mailowo/osobiście w oddziale. Dane wszystkich Instytucji dostępne są na 
https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

5. Po otrzymaniu „listu powitalnego”, logujemy się zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce

Instytucji.

6. W przypadku braku instrukcji, w niniejszej prezentacji, znajdują się ścieżki logowań 
do każdego z 18 narzędzi serwisowych Instytucji Finansowych oferujących PPK.

https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html


Instytucje Finansowe zarządzające PPK- lista alfabetycznie:
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1. BNP Paribas TFI S.A.

2. BPS TFI S.A.

3. Compensa TUnŻ S.A.

4. Esaliens TFI S.A.

5. Generali Investments TFI S.A.

6. Investors TFI S.A.

7. Millennium TFI S.A.

10.Nationale-Nederlanden PTE S.A.

11.NN Investment Partners TFI S.A.

10.Pekao TFI S.A.

11.PFR TFI S.A.

12.PKO TFI S.A.

13.Pocztylion-Arka PTE S.A.

14.Santander TFI S.A.

15.Skarbiec TFI S.A.

16.TFI Allianz Polska S.A.

17.TFI PZU S.A.

18.UNIQA TFI S.A.



Serwisy transakcyjne dla uczestników PPK
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Instytucje Finansowe na podstawie danych zawartych w umowie o prowadzenie PPK przekazanych przez 
pracodawcę utworzyły dla każdego z Uczestników prywatny rachunek PPK, na którym będą 

ewidencjonowane wszystkie wpłaty i transakcje związane z uczestnictwem w PPK.

Środki gromadzone na rachunku PPK będą inwestowane w jednym z subfunduszy zdefiniowanej daty, 
wydzielonym w ramach Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Dobrowolnego Funduszu 
Emerytalnego lub w Indywidualnym Ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dla wygody Uczestników Instytucje Finansowe udostępniają serwisy internetowe, które umożliwiają stały 
dostęp do rachunku PPK, sprawdzania historii wszystkich wpłat i dopłat, jak również zarządzania 

środkami poprzez składanie dyspozycji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o PPK w serwisach internetowych zamieszczane są szczegółowe informacje dotyczące Umowy o prowadzenie PPK, o których mowa w art. 11 
ust. 2 oraz informacje o warunkach uczestnictwa w PPK zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy o PPK.



Logowanie do serwisów transakcyjnych PPK 

(18 Instytucji Finansowych)



BNP Paribas TFI

www: https://www.tfi.bnpparibas.pl/

email: ppk@tfi.bnpparibas.pl

tel: 22 355 46 70

Logowanie:

https://sti24.tfi.bnpparibas.pl/client/login
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https://www.tfi.bnpparibas.pl/
mailto:ppk@tfi.bnpparibas.pl


BPS TFI
www: https://bpstfi.pl/emerytury/ppk

email: ppk@bpstfi.pl

tel: 22 578 14 69

Logowanie: 

https://online.bpstfi.pl/client/login
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https://bpstfi.pl/emerytury/ppk
mailto:ppk@bpstfi.pl


Compensa TUnŻ

www: https://www.compensa.pl/ppk/

email: ppk@compensa.pl

tel: 22 867 66 67

Logowanie:

https://mojeppk.compensa.pl/
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https://www.compensa.pl/ppk/
mailto:ppk@compensa.pl


Esaliens TFI

www: https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-

dla-firm/pracownicze-plany-kapitalowe

email: PPK@esaliens.pl

tel: 22 640 06 40

Logowanie:

https://esaliens24.pl
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https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-plany-kapitalowe
https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-plany-kapitalowe
mailto:PPK@esaliens.pl


Generali Investments TFI

www: https://www.generali-investments.pl/ppk

email: ppk@generali-investments.pl

tel: 22 355 46 71

Logowanie:

https://www.transakcje.generali-investments.pl/transakcje.generali-

investments/
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https://www.generali-investments.pl/ppk
mailto:ppk@generali-investments.pl
http://www.transakcje.generali-investments.pl/transakcje.generali-


Investors TFI

www: https://naszeppk.investors.pl

email: naszeppk@investors.pl

tel: 22 355 46 65

Logowanie: https://online24.investors.pl/client/login

Pomoc Techniczna dla aplikacji Investor Online:

22 355 46 68

Jeśli pracodawca wskazał w systemie numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w Polsce oraz adres e-mail uczestnika PPK – dostęp

do Investor Online zostanie takiemu uczestnikowi nadany automatycznie, a link aktywacyjny (ważny przez 24 godziny) zostanie wysłany

mailem z adresu: online24@investors.pl. Po kliknięciu w link Uczestnik samodzielnie nadaje sobie hasło, które jest następnie potwierdzane

SMS-em. 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 masz

jeszcze konta?” i kliknąć na przycisk „Zarejestruj się z Blue Media”.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących logowania do konta internetowego – prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną dla

aplikacji Investor Online: 22 355 46 68
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https://naszeppk.investors.pl/
mailto:naszeppk@investors.pl
https://online24.investors.pl/client/login
mailto:online24@investors.pl


Millennium TFI

www: https://ppk.millenniumtfi.pl/

email: ppk@millenniumtfi.pl

tel: 22 598 39 79

Logowanie:

https://millenniumtfi.sti24.pl/
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mailto:ppk@millenniumtfi.pl


Nationale-Nederlanden PTE

www: https://www.nn.pl/ppk

email: ppk@nn.pl

tel: 22 522 71 24

Logowanie:

https://logowanie.nn.pl/

13

https://www.nn.pl/ppk
mailto:ppk@nn.pl


NN Investment Partners TFI

www: https://www.nntfi.pl/ppk

email: ppk@nntfi.pl

tel: 801 690 555

Logowanie:

https://nntfi24.pl/
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https://www.nntfi.pl/ppk
mailto:ppk@nntfi.pl


Pekao TFI

www: https://www.pekaotfi.pl/ppk

email: ppk@pekaotfi.pl

tel: 22 640 06 54

Logowanie:

https://www.epekaotfi.pl/uczestnik/login
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https://www.pekaotfi.pl/ppk
mailto:ppk@pekaotfi.pl
http://www.epekaotfi.pl/uczestnik/login


PFR TFI

www: https://www.pfrtfi.pl/pracownicze-

plany-kapitalowe/informacje-o-ppk.html

email: ppk@pfrtfi.pl

tel: 22 539 26 00

Logowanie:

https://ppkpfrtfi.pl/iatfi/
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https://www.pfrtfi.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/informacje-o-ppk.html
mailto:ppk@pfrtfi.pl


PKO TFI

www: https://www.pkotfi.pl/ppk-z-

pko-tfi/

email: oferty.ppk@pkotfi.pl

tel: 22 358 56 56

Logowanie:

https://i-fundusze.pl/
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https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/
https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/
mailto:oferty.ppk@pkotfi.pl


Pocztylion-Arka PTE

www: https://www.ppkpocztylion.pl/

email: ppk@pocztylion.com

tel: 801 101 801

Logowanie: 

https://naszeppk.pl/pocztylion/
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https://www.ppkpocztylion.pl/
mailto:ppk@pocztylion.com


Logowania: Santander TFI

www: https://www.santander.pl/PPK

email: instytucje@santander.pl

tel: 22 35 54 673

Logowanie:

https://online.santander-ppk.pl/
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https://www.santander.pl/PPK
mailto:instytucje@santander.pl


Logowania: Skarbiec TFI

www: https://www.skarbiec.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/

email: ppk@skarbiec.pl

tel: 22 355 46 64

Logowanie: 

https://skarbiecppk.sti24.pl/
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https://www.skarbiec.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/
mailto:ppk@skarbiec.pl


TFI Allianz

www: https://www.allianz.pl/tfi

email: ppk@allianz.pl

tel: 22 541 75 75

Logowanie:

TFI Allianz: 

https://moventum.com.pl/intallianz/tfi/al

lianz/login

TFI Allianz/dawna Aviva IP TFI: 

https://sti.allianz.pl/zaloguj?redirect=%2F
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http://www.allianz.pl/tfi
mailto:ppk@allianz.pl


TFI PZU

www: https://emeryturappk.pzu.pl/

email: ppk@pzu.pl

tel: 22 640 06 22

Logowanie: 

https://inpzu.pl/tfi/login
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https://emeryturappk.pzu.pl/
mailto:ppk@pzu.pl


UNIQA TFI

www: uniqa.pl/emerytura/ppk-dla-pracownika/

email: ppk@uniqa.pl

tel: 22 541 76 06

Logowanie: 

https://fundusze.uniqa.pl/int2uniqa/tfi/uniqa/Logi

n.app
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mailto:ppk@uniqa.pl
https://www.uniqa.pl/logowanie/


Agent transferowy – kto to taki?
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Agent transferowy to podmiot, który na zlecenie instytucji finansowej zarządzającej środkami gromadzonymi w PPK 
prowadzi rejestr uczestników PPK oraz realizuje ich dyspozycje. Rejestr ten stanowi zapis księgowy wszystkich zdarzeń 
na rachunku uczestnika PPK. Rola agenta transferowego w ramach programu PPK jest zatem bardzo istotna, bowiem 
sprowadza się do ewidencjonowania wszystkich rozliczeń na rachunkach uczestników.
Poza tym w ramach PPK agenci transferowi mogą dla instytucji finansowych wykonywać wiele innych czynności o

charakterze techniczno-rozliczeniowym, a docelowo również współpracować bezpośrednio z pracodawcą w zakresie 
naliczania wpłat do PPK.

Zakres zlecanych agentowi transferowemu usług będzie zależeć od poszczególnych instytucji finansowych, mogą to być

•m.in. następujące zadania:
tworzenie aplikacji obsługowych dla pracodawcy i uczestników PPK;

• otwieranie, prowadzenie i bieżąca obsługa rachunków PPK;

• obsługa rozliczeń związanych z wpłatami na rachunek PPK;

• obsługa rozliczeń związanych z wypłatami z rachunku PPK;
• przyjmowanie i realizacja dyspozycji uczestników PPK;

•obsługa rozliczeniowa funduszy zdefiniowanej daty (rozliczenia podatkowe czy obsługa rachunków bankowych); 
obsługa korespondencji;
• raportowanie i przekazywanie informacji do instytucji finansowej, depozytariusza czy podmiotów zewnętrznych takich

jak np. Ewidencja PPK.



Agenci transferowi – podział na Instytucje:
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Według stanu na 22.03.2021 r. Instytucje Finansowe w
ramach prowadzenia PPK korzystają z usług poniżej
wymienionych agentów transferowych:

Pekao Financial Services Sp. z o. o.:
• Esaliens TFI,
• Pekao TFI,

• TFI PZU.

PKO BP Finat Sp. z o.o.:
• Compensa TUnŻ,
• PFR TFI,

• PKO TFI,

• Pocztylion-Arka PTE.

ProService Finteco/

Moventum Sp. z o.o.:
• Aviva Investors TFI,
• BNP Paribas TFI,
• BPS TFI,
• Generali Investments TFI,
• Investors TFI,
• Millennium TFI,
• Nationale-Nederlanden PTE,
• NN Investment Partners TFI,

• Santander TFI,

• Skarbiec TFI,

• TFI Allianz,

• UNIQA TFI.



Dziękujemy!

Opracowanie: Agnieszka Husejnow-Perczyńska 

22.08.2022


