English version

Instrukcja dla klienta instytucjonalnego:
Jak otworzyć rejestr w inPZU w 7 krokach
Jeśli jesteś klientem instytucjonalnym i chcesz inwestować w fundusze inPZU, możesz otworzyć rejestr
bez wychodzenia z firmy czy domu.
Co będzie Ci potrzebne
Aby otworzyć rejestr w inPZU, potrzebny jest:
elektroniczny podpis kwalifikowany reprezentantów
wypełniony i sprawdzony przez TFI PZU formularz
Umowy pisemnej o korzystanie z serwisu inPZU
Jak otworzyć rejestr w funduszu inPZU SFIO
1

Wybierz fundusz lub fundusze inPZU SFIO, w które chcesz zainwestować.

2

Wypełnij formularz - Umowa pisemna o korzystanie z serwisu inPZU dla instytucji. Formularz znajdziesz
na https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1516307

3

Na formularzu wskaż co najmniej jedną osobę upoważnioną do składania zleceń w imieniu firmy
(pełnomocnika inPZU, który będzie miał własny login do serwisu).

4

Prześlij do nas wypełniony formularz na: tfi.sprzedaz@pzu.pl

5

Sprawdzimy formularz i odeślemy go do Ciebie z prośbą o podpisanie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

6

Prześlij do nas podpisany elektronicznie formularz, wtedy my również go podpiszemy i odeślemy do
Ciebie. Będzie to Twój egzemplarz Umowy. Zachowaj go.

7

Na e-mail pełnomocnika inPZU wyślemy login do serwisu inPZU. Hasło do serwisu transakcyjnego
pełnomocnik inPZU ustawi samodzielnie podczas pierwszego logowania.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
Zespół Sprzedaży TFI PZU:
22 582 28 99,
tfi.sprzedaz@pzu.pl
Po zarejestrowaniu Twojej umowy, Twój rejestr będzie dostępny na: https://inpzu.pl/tfi/login. Zaloguj
się i sprawdź.

How to open inPZU register in 7 steps

If you are an institutional client and you want to invest money in inPZU funds, you can open the register
without leaving your office or home.
What you will need
In order to open a register in inPZU, you need:
a qualified electronic signature of representatives
completed form of the Written Agreement
for the use of the inPZU website, checked by TFI PZU
How to open a register in the inPZU SFIO fund
1

Select inPZU SFIO fund or funds in which you want to invest.

2

Fill in the form - Written agreement for the use of the inPZU website for institutions. The form can be
found at https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1516307

3

In the form, enter at least one person authorised to place orders on behalf of the company (a
representative for inPZU who will have his own login to the register).

4

Send the completed form to us at: tfi.sprzedaz@pzu.pl

5

We will check the form and send it back to you with a request to sign it with a qualified electronic
signature.

6

Send us the electronically signed form, then we will also sign it and send it back to you. This will be your
copy of the Agreement. Keep it.

7

We will send a login to the inPZU platform to the e-mail address of the inPZU representative within X
days. The inPZU representative will set the password for the platform on his own when logging in for
the first time.

In case of any questions please contact us:
TFI PZU Sales Team:
22 582 28 99,
tfi.sprzedaz@pzu.pl
After your agreement is recorded, your register will be available at: https://inpzu.pl/tfi/login. Login and
check.

