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Umowę o zarządzanie PPK można zawrzeć z PKO TFI online.

Aby to zrobić należy wejść na stronę www.pkotfi.pl i kliknąć 
w ikonkę „PODPISZ UMOWĘ O PPK”. 

Powinna to zrobić bezpośrednio osoba, która może zawrzeć 
w imieniu Pracodawcy umowę o zarządzanie PPK 
(ma stosowne pełnomocnictwo do zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK).
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http://www.pkotfi.pl/


Po kliknięciu „PODPISZ UMOWĘ O PPK” pojawi 
się instrukcja w jaki sposób zawrzeć umowę 
o zarządzanie PPK, a obok dostęp do materiałów 
informacyjnych o PPK w tym m.in.: wzór umowy 
o zarządzanie PPK oraz Poradnik o wdrożeniu PPK 
- krok po kroku.
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Pracodawca, który chce zawrzeć 
umowę klika „PODPISZ UMOWĘ”.
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Wystarczy wpisać numer NIP 
Pracodawcy i wyrazić zgodę dla 
PKO TFI na pobranie danych 
Pracodawcy z rejestru.
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Większość danych, potrzebnych 
do zawarcia umowy, podstawi się 
automatycznie. 
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Następnie osoba zawierająca umowę, 
wpisuje swoje dane, w tym: adres e-mail, 
na który zostanie wysłana umowa oraz 
numer telefonu komórkowego, 
potrzebny do autoryzacji procesu.  
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Poprosimy o potwierdzenie, że osoba 
zawierająca umowę jest osobą 
formalnie do tego uprawnioną.
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Poprosimy również o wskazanie osoby 
lub osób do kontaktów w sprawach dot. 
umowy.
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oraz pracownika, któremu nadamy 
uprawnienia do Aplikacji iPPK
(Pierwszy Administrator).     

Administrator będzie mógł samodzielnie 
nadać uprawnienia innym osobom, które 
będą zaangażowane w proces obsługi PPK 
u Pracodawcy.   
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Następnie należy zapoznać się z treścią 
oświadczeń i zaakceptować treść 
wszystkich wyświetlonych oświadczeń, 
wymaganych do zawarcia Umowy.
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• Zdecydować, czy Pracodawca będzie finansował 
wpłaty dodatkowe pracodawcy, czy nie; 

• Określić przedział osób zatrudnionych 
u Pracodawcy;

• Wskazać źródło pozyskania informacji o PPK 
w PKO TFI.
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Na koniec prosimy o sprawdzenie 
poprawności wszystkich danych
i jeżeli są one poprawne kliknięcie 
„CHCĘ ZAWRZEĆ UMOWĘ”.

Firma
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Po kliknięciu ikonki „CHCĘ ZAWRZEĆ 
UMOWĘ” i ponownym potwierdzeniu  
woli zawarcia Umowy ...
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... na podany wcześniej numer telefonu 
komórkowego zostanie przesłany SMS 
z kodem koniecznym do autoryzacji 
procesu. Kod należy wpisać we 
wskazanym polu. Następnie prosimy 
o kliknięcie ikonki „ZAWIERAM UMOWĘ”.
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Umowa o zarządzanie PPK została zawarta. 

Umowa zostanie przesłana na adres e-mail osoby, która 
ją zawarła oraz osoby wskazanej do kontaktów. Przesłany 
dokument nie wymaga drukowania, ani podpisu stron.  

Aktywowanie umowy nastąpi niezwłocznie po kontakcie 
telefonicznym naszego konsultanta z osobą, która zawarła 
umowę lub z osobą do kontaktów.
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