
PROŚCIEJ SIĘ NIE DA,  
CZYLI JAK UŁATWIAMY  
OBSŁUGĘ PPK ZA POMOCĄ  
APLIKACJI iPPK ORAZ  
SERWISU i-FUNDUSZE



Dla Pracodawcy

APLIKACJA iPPK 

PKO TFI udostępnia bezpłatnie aplikację iPPK, z dwiema osobnymi funkcjonalnościami:

• modułem do zawarcia umowy o zarządzanie PPK,

• modułem do obsługi PPK w firmie.

 
DZIĘKI APLIKACJI iPPK MOŻLIWE JEST M.IN.:

 

zawarcie umowy o zarządzanie PPK  

i umowy o prowadzenie PPK

rozliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK

przyjmowanie dyspozycji określonych w ustawie  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach  

kapitałowych (Ustawa o PPK)

zarządzanie uprawnieniami do aplikacji iPPK

obsługiwanie formatów generowanych z systemów  

kadrowo-płacowych, np.: .txt, .csv, .xls, .xlsx oraz xml,  

zgodnych także z formatami Grupy Roboczej PPK

istnieje możliwość zintegrowania systemów za pośrednictwem  

interfejsu API

 

 
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PPK?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: 

infolinia dla Pracodawcy: +48 22 539 23 57 

pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00, opłata zgodna z taryfą operatora.

Pamiętaj! 
My dostarczamy niezbędne materiały informacyjne dotyczące działania i funkcjonalności 
aplikacji iPPK, a także wsparcie informatyczne i wersję demo aplikacji do testów.



Dla Pracownika

i-FUNDUSZE.PL 

Uczestnicy PPK otrzymują dostęp do swojego rejestru poprzez bezpłatny serwis internetowy i-Fundusze.pl.

DZIĘKI SERWISOWI I-FUNDUSZE.PL MOŻNA M.IN.:

• monitorować stan rejestru 24h/7 dni w tygodniu,

• aktualizować wybrane dane osobowe,

• dokonać zamiany subfunduszy wyodrębnionych w ramach funduszu PKO Emerytura – sfio,

• złożyć zlecenie wypłaty środków z PPK,

• złożyć zlecenie zwrotu środków z PPK,

•  złożyć zlecenie nabycia/odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa w pozostałych funduszach  

inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI,

•  otworzyć na preferencyjnych warunkach Pakiet Emerytalny dla Uczestników PPE lub PPK w funduszach PKO 

dedykowanych uczestnikom PPK

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PPK?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: 

infolinia dla Pracowników: +48 801 32 32 80; +48 22 358 56 56 

pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00, opłata zgodna z taryfą operatora. 

Materiał ma charakter informacyjny. PPK oparte są o subfundusze PKO Emerytura – sfio. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. 
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów 
(KIID) dostępnych na stronie www.pkotfi.pl. PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia KNF.

KWIECIEŃ 2020

https://www.youtube.com/channel/UCbOp1mr7Z7bMPli_xQbIyBA
https://www.linkedin.com/company/pko-tfi/

