
Załącznik nr 1  

Do porozumienia operacyjnego do umowy o wnoszenie składek pracowników do funduszy 

inwestycyjnych w ramach pracowniczego programu emerytalnego  

 

„Składanie zleceń PPE w postaci elektronicznej – opis procesu” 

 
(wersja na dzień 1 sierpnia 2020 r.) 

 
 
§ 1. Zasady ogólne 
 
1. Niniejszy dokument przedstawia ogólne zasady funkcjonowania procesu składania deklaracji 

przystąpienia i oświadczeń woli w postaci elektronicznej w ramach Pracowniczego Programu 
Emerytalnego (dalej „Pogram”), korzystania z serwisu Fund Employer i Serwisu NN TFI24.  

2. Serwis Fund Employer oraz Serwisu NN TFI24 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
z tym, że dostawca serwisu zastrzega sobie możliwość dokonywania planowych przerw 
konserwacyjnych w dostępie do serwisów. 

3. Fund Employer jest udostępniany pod następującym adresem strony internetowej:  
https://moventum.com.pl/fe-multi2/fe/multi/FELogin.app. 

4. Zasady udostępniania  Serwisu NN TFI24 określone są w „Regulaminie składania zleceń i dyspozycji 
za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24”. 

5. Informacje na temat eksploatacji serwisu Fund Employer i jego funkcjonalności udostępniane są 
za pośrednictwem Infolinii pod numerem +48 22 541 75 27 oraz pod adresem e-mail: 
team.ppe@moventum.com.pl. 

 
§ 2. Złożenie deklaracji przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego 
 
1. Pracownik zainteresowany przystąpieniem do Programu składa deklarację przystąpienia w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej danemu PPE podstronie Serwisu Transakcyjnego 
NN TFI24, do której dostęp uzyskuje poprzez przekazany mu przez Pracodawcę link rejestracyjny. 
Złożenie deklaracji przystąpienia następuje poprzez wypełnienie i wszystkich niezbędnych pól w 
elektronicznym formularzu deklaracji znajdującym się na ww. podstronie Serwisu Transakcyjnego 
NN TFI24 po wybraniu opcji „Przejdź do rejestracji”. W ramach składania deklaracji przystąpienia 
Pracownik składa wymagane oświadczenia oraz wyraża wolę uzyskania dostępu do Serwisu 
Transakcyjnego NN TFI24 poprzez złożenie deklaracji zawarcia Umowy o korzystanie z Serwisu 
Transakcyjnego NN TFI24 i akceptację Regulaminu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem 
Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.  

2. Po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznej deklaracji przystąpienia jest ona widoczna w serwisie 
internetowym Pracodawcy Fund Employer w formacie pliku pdf, który może zostać pobrany, a 
następnie zapisany lub wydrukowany przez Pracodawcę.  

3. Na dokumencie deklaracji przystąpienia oprócz wszystkich danych uzupełnionych przez 
Pracownika widoczna jest data i godzina złożenia deklaracji.  

4. Pracodawca przyjmuje i potwierdza Pracownikowi przyjęcie deklaracji przystąpienia do Programu 
w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku informacji 
poprzez wybranie przycisku akceptuj/zatwierdź w serwisie Fund Employer.  

5. Na adres e-mail, który został zdefiniowany przez Pracownika w deklaracji przystąpienia Pracownik 
otrzymuje informację o przyjęciu deklaracji przystąpienia przez Pracodawcę. W załączniku do 
wiadomości umieszczona jest zaakceptowana deklaracja przystąpienia w formacie pliku pdf. Plik z 
deklaracją przystąpienia jest zaszyfrowany numerem PESEL Pracownika, a w przypadku jego braku 
datą urodzenia oraz numerem dokumentu tożsamości przez niego zadeklarowanymi. 

6. Pracodawca nie przesyła do Agenta Transferowego papierowej wersji deklaracji przystąpienia.  

https://moventum.com.pl/fe-multi2/fe/multi/FELogin.app
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7. Pracodawca może potwierdzić przystąpienie do Programu w terminie wcześniejszym (jeżeli w 
Umowie zakładowej tak określono) poprzez edytowanie daty przystąpienia danego Pracownika za 
pośrednictwem serwisu Fund Employer. 

8. Jeżeli Pracownikowi nie przysługuje prawo do uczestnictwa w Programie, Pracodawca zwraca 
deklarację przystąpienia wraz z uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia w terminie nie późniejszym 
niż miesiąc od dnia jej złożenia przez Pracownika. Zwrócenie deklaracji przystąpienia jest 
realizowane poprzez wybór opcji „zwróć/odrzuć” w serwisie Fund Employer.  

9. Pracodawca ma możliwość wyboru zdefiniowanej w serwisie Fund Employer przyczyny zwrotu 
deklaracji przystąpienia lub samodzielnego uzupełnienia poprzez wybór opcji „inne”. Po jej 
wyborze, do Pracownika przesyłana jest informacja wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia 
deklaracji przystąpienia.   

10. W załączniku do maila umieszczona jest złożona, odrzucona deklaracja przystąpienia w formacie 
pliku pdf. Plik z deklaracją przystąpienia zaszyfrowany jest numerem PESEL Pracownika, a w 
przypadku jego braku datą urodzenia oraz numerem dokumentu tożsamości zadeklarowanymi 
przez Pracownika. Zwrócenie deklaracji przystąpienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 
jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez Pracownika. 

 

§ 3. Złożenie dyspozycji zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 oraz 
Serwisu Telefonicznego Telefundusze NN w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego. 

 

1. Uczestnik Programu zainteresowany korzystaniem z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 składa 
dyspozycję zawarcia Umowy o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 (dalej: dyspozycja 
zawarcia umowy) w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej danemu PPE 
podstronie  Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, do której dostęp uzyskuje poprzez przekazany mu 
przez Pracodawcę link rejestracyjny. Złożenie dyspozycji zawarcia umowy następuje poprzez 
wypełnienie wszystkich niezbędnych pól w elektronicznym formularzu dyspozycji zawarcia umowy 
znajdującym się na ww. podstronie Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 po wybraniu opcji „Aktywuj 
dostęp”. W ramach składania dyspozycji zawarcia umowy Uczestnik Programu składa wymagane 
oświadczenia oraz wyraża wolę uzyskania dostępu do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 poprzez 
złożenie deklaracji zawarcia Umowy o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 i akceptację 
Regulaminu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.  

2. Po złożeniu dyspozycji zawarcia umowy jest ona widoczna w serwisie Fund Employer w formacie 
pliku pdf, który może zostać pobrany, a następnie zapisany lub wydrukowany przez Pracodawcę. 

3. Na dokumencie dyspozycji zawarcia umowy oprócz wszystkich danych uzupełnionych przez 
Pracownika widoczna jest data i godzina złożenia deklaracji.  

4. Pracodawca przekazuje Funduszom i potwierdza Uczestnikowi przekazanie dyspozycji zawarcia 
umowy w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści na trwałym nośniku poprzez 
wybranie opcji akceptuj/zatwierdź w serwisie Fund Employer. 

5. Na zdefiniowany w dyspozycji zawarcia umowy adres e-mail, Uczestnik otrzymuje informację o 
przesłaniu Funduszom dyspozycji zawarcia umowy przez Pracodawcę. W załączniku do wiadomości 
umieszczona jest przesłana dyspozycja zawarcia umowy w formacie pliku pdf. Plik z dyspozycją 
zawarcia umowy jest zaszyfrowany numerem PESEL Pracownika, a w przypadku jego braku datą 
urodzenia oraz nr dokumentu tożsamości. 

6. Pracodawca nie przesyła do Agenta Transferowego papierowej wersji dyspozycji zawarcia umowy.  
7. Przed przesłaniem Funduszom dyspozycji zawarcia umowy, Pracodawca ma również możliwość 

anulowania dyspozycji zawarcia umowy poprzez wybór opcji  „zwróć/odrzuć” w serwisie Fund 
Employer. W takim wypadku do Pracownika przesyłana jest stosowna informacja o anulowaniu 
dyspozycji zawarcia umowy. W załączniku do maila umieszczona jest złożona, dyspozycja zawarcia 
umowy w formacie pliku pdf ze wskazaną datą zwrotu. Plik z anulowaną dyspozycją zawarcia 



umowy powinien być zahasłowany nr PESEL, a w przypadku jego braku datą urodzenia oraz 
numerem dokumentu tożsamości zadeklarowanymi przez Pracownika.  
 

§ 4. Składanie oświadczeń woli w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.  

 
1. W sprawach dotyczących Programu Uczestnik składa oświadczenia woli w postaci elektronicznej 

za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, którego funkcjonalność jest wskazana w 
„Regulaminie składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24”. 

2. Serwis Transakcyjny NN TFI24 posiada odpowiednie walidacje tak, aby system wymusił 

uzupełnienie wszystkich wymaganych pól przez Uczestnika przy składaniu oświadczeń woli.  

3. Uczestnik ma możliwość wydrukowania złożonego oświadczenia woli na ekranie końcowym po 

jego złożeniu. Na dokumencie zlecenia widoczna jest informacja o dacie i godzinie złożenia ich 

przez Uczestnika w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24.  

4. Poprawnie złożone oświadczenia woli są widoczne dla Pracodawcy w serwisie Fund Employer 

w formacie pliku pdf, który może zostać pobrany, a następnie zapisany lub wydrukowany przez 

Pracodawcę. 

5. Pracodawca przesyła Funduszowi złożone przez Uczestnika oświadczenie do realizacji poprzez 

jego zatwierdzenie w serwisie Fund Employer.  

6. Przed przesłaniem Funduszom złożonego przez Uczestnika oświadczenia do realizacji, 

Pracodawca ma możliwość anulowania dyspozycji Uczestnika zawierającej oświadczenie 

poprzez wybór stosownej opcji w serwisie Fund Empoyer. W takim przypadku dyspozycja  

zawierająca oświadczenie Uczestnika nie jest przekazywana Funduszowi do realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


