
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE 
DLA PRACOWNIKÓW

• Twoje PPK: to warto wiedzieć – szczegółowe informacje dla pracowników

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji 
dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy 
prawnej. PPK oparte są o subfundusze PKO Emerytura SFIO. Subfundusze nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy 
liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Animacje 

Webcast 

Infografiki 

• PPK w PKO TFI

• PPK na Szóstkę - czyli jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe

• PPK - Jak zostaną zainwestowane Twoje pieniądze

• Fundusze cyklu życia - jak to działa

• Fundusze Cyklu Życia w Polsce i na świecie

• Jak przystąpić do PPK

• Pytania o PPK, o które boisz się zapytać pracodawcy

• PPK - ulgi i zwolnienia podatkowe

• i-fundusze.pl - Serwis transakcyjny PKO TFI

• Dlaczego warto przystąpić do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE  IKZE)

Materiały 

• Jak PPK wpłynie na moje życie?

• 5 pytań o PPK, które nurtują pracowników

• Przywileje związane z uczestnictwem w PPK

• Wypłata transferowa w PPK

Kalkulator PPK

• Pytania i Odpowiedzi - poradnik dla Pracownika

• Kalkulator PPK - Oszczędzaj z PKO TFI

Poniżej przedstawiamy materiały przygotowane w formie infografik, nagrań webcastów oraz krótkich filmów, które wprowadzą Cię w tematykę 
Pracowniczych Planów Kapitałowych w dowolnym miejscu i czasie. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi treściami, które w przystępny sposób przedstawiają kluczowe z punktu widzenia Pracownika 
informacje na temat PPK, a także wskażą korzyści płynące z uczestnictwa w Programie. 

Materiały te pomogą Ci bliżej poznać zasady działania PPK oraz bieżącej obsługi Twojego rachunku. 

• Serwis i-fundusze - podstawowe informacje

• Serwis i-fundusze - logowanie SMS

• Serwis i-fundusze - logowanie - zamówienie PIN

Tutoriale

https://www.youtube.com/watch?v=A04WcD3CDKc
http://pkotfi.pl/media_files/534a8ce5-a841-43b9-859a-874b899247aa.pdf
https://www.pkotfi.pl/media_files/e5e6dd8e-f1fa-4643-a11f-92a8aff77c80.png
https://www.pkotfi.pl/media_files/29903a1e-7b35-4160-90e5-dc74dad2ba26.png
https://www.pkotfi.pl/media_files/dd98a2f0-5784-49d2-bc1b-03aa8f5e8930.jpg
https://www.pkotfi.pl/media_files/4991c5b3-04c7-4735-b30d-7c4a105a33fb.jpg
http://www.pkotfi.pl/media_files/3d80341c-4766-4591-83f9-e667ca1ed189.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/17b8e0f0-5452-4518-9dfa-3ea9b9a6b4eb.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/f231637a-1783-494b-9889-1741deb66edb.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/125d042f-82c1-4568-bd00-2c0d58345348.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/f199df6c-73f3-4699-bf81-157c117cb2ad.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/32a35768-e229-47f0-bf0c-31e988e28bcf.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/f0733c13-d90b-4502-82e7-332ac086c7bc.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/46a1d3b5-4087-45bb-9b6b-c0abfc7e31b5.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/c4d27e13-c1f2-4402-9ea6-2290afa2e7d6.mp4
http://www.pkotfi.pl/media_files/d65a120e-0376-43cd-be44-a8f539535103.mp4
https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/kalkulator-ppk-pracowniczych-planow-kapitalowych/
http://ior.ad/6Cqk
http://ior.ad/6Fre
http://ior.ad/6FLF

	Jak wdrożyć PPK w firmie?



