
 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE STI24 

Proces dotyczy Uczestników PPK chcących dokonać aktywacji usługi STI24  

(dostęp on-line do danych o rejestrze PPK w BNP Paribas PPK SFIO) 

 

 

 

 

Rejestracja online do usługi STI24 przez Uczestników PPK zarządzanych przez BNP Paribas TFI jest możliwa dla osób posiadających założone na swoje dane osobowe konto 

bankowe w jednym z poniższych Banków: 

Alior Bank Bank Pocztowy Credit Agricole ING Bank Śląski NeoBank PKO Bank Polski S.A. T-Mobile Usługi 
Bankowe 

Bank Millennium S.A. BNP Paribas - płacę z 
PL@NET 

Envelo Bank Inteligo Nest Bank Plus Bank Toyota Bank 

Bank Pekao S.A. BOŚ Bank Getin Noble Bank mBank PBS Bank Santander Volkswagen Bank 
Polska S.A. 

 

Kroki podczas rejestracji użytkownika: 

1. Uruchomienie panelu logowania 

2. Wprowadzenie danych personalnych 

3. Wprowadzenie danych teleadresowych 

4. Płatność weryfikacyjna za pomocą Blue Media 

5. Weryfikacja zgodności danych z przelewu z danymi z uczestnictwa klienta 

6. Uzupełnienie dodatkowych danych teleadresowych 



 

7. Nadanie loginu i hasła do aplikacji 

8. Rejestracja 

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących działania portalu STI24 oraz procesu uzyskania dostępu i weryfikacji danych oraz otrzymywanych e-maili z Serwisu czy SMS-ów 

skontaktuj się z nami: 

• e-mailem na adres: info@tfi.bnpparibas.pl i dodaj w temacie słowo „BEZPIECZEŃSTWO” 

• lub z naszą infolinią 22 566 98 01 (koszt połączenia wg taryfy operatora 

mailto:info@tfi.bnpparibas.pl


 

1) W celu rejestracji konta przejdź do strony internetowej BNP Paribas TFI znajdującej się pod linkiem: www.ppk.tfi.bnpparibas.pl 

2) Wybierz opcję logowanie dostępną w prawym górnym rogu ekranu 

 

 

 
 

2) Następnie kliknij „Zarejestruj się z Blue Media” aby rozpocząć 

http://www.ppk.tfi.bnpparibas.pl/


 

 
1. Uruchomienie panelu logowania 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Wprowadź Imię, Nazwisko oraz numer PESEL po czym kliknij Dalej

 

2. Wprowadzenie danych personalnych 

 

 

 

 



 

4) Wprowadź adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego po czym kliknij Dalej. 

UWAGA: numer służy do wysyłki SMS z jednorazowymi kodami autoryzacyjnymi, dlatego nie można wprowadzać numerów stacjonarnych. 

 

Kliknij Dalej

 

3. Wprowadzenie danych teleadresowych 

 

 



 

5) Zostaniesz przekierowany do strony logowania w wybranym przez Ciebie banku abyś mógł wykonać przelew weryfikacyjny za pomocą Blue Media o 

wartości 1PLN (kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek, z którego została przekazana po zakończeniu procesu weryfikacji) 
 

6) Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie systemu bankowego. 
 

 

 

4. Płatność weryfikacyjna za pomocą Blue Media 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7) Po wykonaniu przelewu weryfikacyjnego zaczekaj chwilę, aż zakończy się weryfikacja zgodności danych z przelewu z danymi Uczestnika 

zarejestrowanymi  w PPK.    
 

 

 



 

Dane podlegające weryfikacji: 

 

Aplikacja weryfikuje status autoryzacji oraz weryfikuje czas na autoryzacje. W procesie występują 3 scenariusze: 

a) Autoryzacja negatywna 

Zostaje wyświetlony komunikat informujący o negatywnej autoryzacji o treści: 

Weryfikacja Twoich danych nie powiodła się. Przyczyną może być niezgodność danych osobowych w Twoim banku z danymi jakie posiadamy. 

Aby kontynuować rejestrację, należy  

a) Upewnić się, że Użytkownik wprowadził poprawne dane we wniosku rejestracyjnym (system dopuszcza 3 próby autoryzacji jednego dnia - po 24h od 

wykorzystania 3 prób możliwe jest ponowne przystąpienie do złożenia wniosku) 

b) Jeżeli Użytkownik jest pewien że we wniosku wskazał poprawnie swoje aktualne dane wskazuje to na koniecznosć aktualizacji /korekty danych 

osobowych w banku lub u Pracodawcy (tak aby w obu miejscach dane były aktualne i spójne) po czym po kilku dniach spróbować ponownie.  

Dane osobowe zgłoszone przez Pracodawcę do PPK znajdują się w Umowie o Prowadzenie, która została wysłana do Uczestników listownie bądź poprzez e-

mail. 

 

b) Przekroczony czas autoryzacji 

Zostaje wyświetlony komunikat informujący o przekroczeniu czasu na autoryzację oraz instrukcja, jak dokończyć rejestracje konta. 

W takiej sytuacji wyświetli się poniższy komunikat: 

Proces weryfikacji jeszcze się nie zakończył. 

Maksymalny czas oczekiwania na weryfikację wynosi 7 dni kalendarzowych. 

O wyniku weryfikacji, pozytywnym bądź negatywnym, poinformujemy Cię w odrębnej wiadomości e-mail. 

W przypadku weryfikacji pozytywnej będzie możliwość dokończenia procesu rejestracji. 



 

 

c) Autoryzacja pozytywna 

Jeżeli autoryzacja jest pozytywna zostaniesz poproszony o wpisanie kodu weryfikacyjnego z otrzymanej wiadomości SMS i następnie przekierowany do kolejnego kroku 

rejestracji 

8) Uzupełnij kolejne dane oraz ustal login i hasło: 

• Dane osobowe  • Login (automatycznie podstawiany jest e-mail z możliwością edycji) • Hasło 

 



 

 

9) Kliknij Potwierdź aby zakończyć rejestrację 

 



 

10) Poniższy komunikat potwierdzenia rejestrację konta. Możesz już zarządzać własnym rejestrem PPK za pośrednictwem STI24. 

 


