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Materiał informacyjny

PODWÓJNA AUTORYZACJA  
W PROCESIE LOGOWANIA SIĘ  
DO APLIKACJI iPPK

NA CZYM POLEGA PODWÓJNA AUTORYZACJA? 

Podczas logowania do Aplikacji iPPK oprócz podania identyfikatora oraz hasła system będzie prosił użytkownika o wprowadzenie  
kodu autoryzacyjnego, wygenerowanego przez wybrane narzędzie uwierzytelniające (np. Duo, Google Authenticator lub Microsoft  
Authenticator), które można bezpłatnie pobrać ze Sklepu Play lub Apple Store, a następnie zainstalować na telefonie. 

JAK URUCHOMIĆ FUNKCJONALNOŚĆ PODWÓJNEJ  
AUTORYZACJI DLA TWOJEJ FIRMY?
Proces zaczyna się w Aplikacji iPPK. Uprawnioną osobą do wprowadzenia podwójnej autoryzacji podczas logowania  
jest Administrator iPPK w Twojej firmie.

Administrator iPPK loguje się do Aplikacji iPPK    klika w zakładkę Administracja    zakładka Konfiguracja    katalog Parametry   
  przycisk Dwuskładnikowa autoryzacja podczas logowania użytkowników.

Funkcjonalność można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. 

UWAGA!  
Uruchomienie opcji podwójnej autoryzacji będzie skutkować tym, że od momentu jej aktywacji każdy użytkownik Aplikacji iPPK,  
który będzie się do niej logował, będzie proszony o podanie dodatkowo kodu autoryzującego proces logowania.  

Sprawdź szczegółową instrukcję  
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Co musi zrobić użytkownik Aplikacji iPPK, aby móc zalogować się po aktywowaniu funkcjonalności  
podwójnej autoryzacji?
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Pobierz ze Sklepu Play lub Apple Store oraz zainstaluj na swoim telefonie bezpłatną aplikację uwierzytelniającą,  
służącą do generowania jednorazowych kodów (np. Duo, Google Authenticator, Microsoft Authenticator).

Wejdź na stronę logowania do Aplikacji iPPK www.ippk.pl/login-employer.

Wpisz swój identyfikator oraz hasło.

Gdy na ekranie Aplikacji iPPK pojawi się kod QR, zeskanuj go za pomocą telefonu, korzystając 
z zainstalowanej wcześniej aplikacji uwierzytelniającej (patrz pkt 1) – opcja „Zeskanuj kod QR”  

lub przepisz kod znajdujący się poniżej niego do pobranej na telefon aplikacji uwierzytelniającej – opcja  
„Wpisz klucz konfiguracyjny”.

W powyższy sposób aplikacja uwierzytelniająca na telefonie zostanie skonfigurowana z Aplikacją iPPK  
(jest to działanie jednorazowe).

Od tego momentu pobrana aplikacja uwierzytelniająca będzie wyświetlała 6-cyfrowy kod,  
zmieniający się co jakiś czas na inny (aktualny).

Kod autoryzacyjny, który wyświetli się w danym momencie na ekranie telefonu,  
należy przepisać do Aplikacji iPPK w trakcie procesu logowania się do Aplikacji.

Krok 1 Krok 2 Krok 3 

Pobranie aplikacji 
uwierzytelniającej

Konfiguracja aplikacji 
uwierzytelniającej  
z Aplikacją iPPK 

Logowanie do Aplikacji iPPK 
z wykorzystaniem podwójnej 

autoryzacji
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Nota prawna:

Materiał ma charakter informacyjny. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym 
Funduszu oraz z Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, 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.

Inwestycja w specjalistyczne fundusze inwestycyjne wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje 
osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty 
przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa 
Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej  
www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w KID dostępnym na stronie www.pkotfi.pl  
pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/. Zarówno prospekt informacyjny, jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim.

Streszczenie praw inwestorów Funduszu PKO Emerytura – sfio zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego  
w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim.

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KID poszczególnych Subfunduszy wydzielonych w ramach 
PKO Emerytura – sfio. Produkt jest adresowany do osób akceptujących średnie ryzyko inwestycyjne. Ze względu na skład portfela oraz 
realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone 
są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów 
w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszy zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 
W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana 
bez zgody PKO TFI. 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, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem 
wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

PKO TFI S.A. (PKO TFI) 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.

KONTAKT

Kolejne logowania do Aplikacji iPPK będą przebiegały już w skróconej formie, zgodnie z poniższym schematem:

• zaloguj się do Aplikacji iPPK, wpisując identyfikator i hasło,

•  podaj 6-cyfrowy kod uwierzytelniający, pobrany z zainstalowanej na telefonie aplikacji uwierzytelniającej.

W przypadku pytań skontaktuj się z infolinią PKO TFI: +48 22 539 23 57

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.
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