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Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany
Regulaminu korzystania z Serwisu inPZU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ogłasza o zmianach w Regulaminie korzystania
z Serwisu inPZU, w następującym zakresie:

1.

W postanowieniu § 2 pkt. 4 skreśla się frazę „dla Uczestnika PPK”.

2.

W postanowieniu § 2 pkt. 9 frazę „osobisty ciąg znaków” zastępuje się frazą „ciąg znaków”.

3.

W postanowieniu § 2 pkt. 13 frazę „jednorazowy kod wysyłany w formie wiadomości tekstowej”
zastępuje się frazą „kod wysyłany w formie wiadomości tekstowej”.

4.

W postanowieniu § 2 wszystkie punkty otrzymują kolejność wynikającą z porządku alfabetycznego oraz
dodaje się według nowej numeracji pkt. 32 w brzmieniu:

32)

5.

Serwis mojePZU – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem strony moje.pzu.pl,
działający na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną
Serwisu mojePZU”, dostępnym na stronie moje.pzu.pl, umożliwiający korzystanie z usług
wymienionych w tym regulaminie;

W postanowieniu §5a ust. 8 pkt. 2 tiret 4 prostuje się oczywistą omyłkę i frazę „którą, którą Fundusz PPK
inPZU wysyła na adres korespondencyjny Uczestnika PPK” zastępuje się frazą „którą Fundusz PPK inPZU

wysyła na adres korespondencyjny Uczestnika PPK”.
6.

Po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu:

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Wspólne logowanie do serwisu mojePZU
§ 9b.
1.

Użytkownik będący osoba fizyczną, który zawarł Umowę i umowę o świadczenie usługi
udostępnianej za pośrednictwem Serwisu mojePZU, może skorzystać z opcji „mojePZU - POŁACZ
KONTA inPZU z mojePZU”, dostępnej na panelu głównym Serwisu po zalogowaniu.

2.

Połączenie pozwala na przechodzenie pomiędzy Serwisem i Serwisem mojePZU bez konieczności
ponownego logowania do serwisu, do którego Użytkownik przechodzi.

3.

Zarówno w Serwisie jak i Serwisie mojePZU obowiązuje odrębny regulamin oraz odrębna polityka
bezpieczeństwa. Użytkownik przechodzący z jednego serwisu do drugiego zmienia domenę
internetową z www.inpzu.pl na moje.pzu.pl albo odwrotnie.

4.

Z Usługą w Serwisie może zostać połączone tylko jedna usługa w ramach umowy o świadczenie
usługi udostępnianej za pośrednictwem Serwisu mojePZU, zawarta z tą samą osobą fizyczną.

5.

Połączenie wymaga wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody. Zgoda jest wyrażana
jednorazowo przed pierwszym połączeniem.

6.

W Serwisie mojePZU nie jest możliwe składanie Zleceń dotyczących uczestnictwa w Funduszu.

7.

W każdym momencie Użytkownik może skorzystać z opcji „ROZŁACZ KONTA”, dostępnej w
zakładce „Moje Konto, „Połączone konta”. Ponadto rozłączenie następuje w wyniku następujących
zdarzeń:
1)

rozwiązania Umowy;
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2)
7.

rozwiązania umowy o świadczenie usługi udostępnianej za pośrednictwem Serwisu
mojePZU.

W postanowieniu § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.

Poprzez kontakt telefoniczny z COK (zgodnie z ust. 2 pkt. 1) Użytkownik lub Pełnomocnik inPZU
może dokonać zgłoszenia nieznanego logowania do Serwisu, zamówić listę kodów
jednorazowych, złożyć wniosek o odzyskanie Loginu w przypadku jego zapomnienia lub
zgubienia, oraz złożyć wniosek o zamknięcie Rejestru inPZU w przypadku podania
nieprawidłowych danych w dyspozycji Rejestracji, uniemożliwiających weryfikację tożsamości
Użytkownika zgodnie z § 6 ust. 3.

Powyższe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2019 roku.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
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