Jak uzyskać dostęp do obsługi produktów
inwestycyjnych i emerytalnych w serwisie inPZU

KROK 1

Wejdź na stronę inpzu.pl i wybierz przycisk ZALOGUJ w prawym górnym rogu ekranu.

KROK 2

Następnie w sekcji „Aktywuj dostęp do Twojego konta na inPZU”
wybierz przycisk AKTYWACJA DOSTĘPU.

KROK 3

Wprowadź login i PESEL (lub datę urodzenia, jeśli nie masz PESEL-u).

LOGIN wysłaliśmy na Twój adres e-mail lub adres korespondencyjny.
Jeśli nie otrzymałaś/otrzymałeś loginu, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 640 05 55
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KROK 4

Zaktualizuj swoje dane. W zależności od wariantu, w jakim uruchomiony został dostęp do serwisu
inPZU, będzie to numer telefonu, e-mail oraz dane dotyczące dokumentu tożsamości.

PAMIĘTAJ!
Bez adresu e-mail nie będziemy mogli
przesyłać Ci potwierdzeń złożonych
zleceń, jak również nie otrzymasz
kodów do autoryzacji dyspozycji
zmiany danych.
Podanie numeru
obowiązkowe.

telefonu

jest

Na numer telefonu komórkowego
przesyłamy kody do autoryzacji zleceń
finansowych i dyspozycji składanych
za pośrednictwem serwisu inPZU.

KROK 5

Utwórz własne hasło do konta w serwisie inPZU.

Hasło powinno składać
się z minimum 8 znaków
i zawierać co najmniej jedną
wielką i małą literę, cyfrę lub
znak specjalny.

Kolejnym krokiem będzie autoryzacja procesu logowania do serwisu inPZU, która może przebiegać na
kilka sposobów.
Ze względów bezpieczeństwa zawsze będzie to autoryzacja dwustopniowa. W niektórych przypadkach
będą wymagane dodatkowe czynności, np. zamówienie listy kodów jednorazowych.
Wybierz jeden z wariantów w KROKU 6:
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KROK 6

Jeśli masz hasło do poprzedniego serwisu
transakcyjnego (lub w przypadku braku ustanowienia hasła - kod PIN).

Jeśli nie pamiętasz hasła lub kodu PIN do
poprzedniego serwisu transakcyjnego.

PIERWSZY STOPIEŃ AUTORYZACJI
Zatwierdź dane oraz utworzone hasło
używanym przez Ciebie w poprzednim serwisie
transakcyjnym hasłem lub kodem PIN-em.
Skorzystaj z dowolnego hasła lub kodu PIN,
który masz.

PIERWSZY STOPIEŃ AUTORYZACJI
Jeśli nie pamiętasz hasła lub kodu PIN do
dotychczasowego systemu transakcyjnego,
skorzystaj z opcji „Nie pamiętam hasła/ kodu
PIN” i zamów listę kodów jednorazowych. Listę
wyślemy na Twój adres korespondencyjny. Gdy
otrzymasz listę kodów, ponownie rozpocznij
aktywację dostępu zgodnie z krokami
1-4. System sprawdzi sposób autoryzacji
przypisany do Twojego konta. Poprosimy
Cię o zatwierdzenie podanych danych oraz
utworzonego hasła pierwszym z listy kodów
jednorazowych.

KROK 7

DRUGI STOPIEŃ AUTORYZACJI
Zatwierdź dane kodem autoryzacyjnym, który
wyślemy do Ciebie SMS-em na Twój numer.

DRUGI STOPIEŃ AUTORYZACJI
Zatwierdź dane kodem autoryzacyjnym, który
wyślemy do Ciebie SMS-em na Twój numer.

KROK 8

Zaloguj się do Twojego konta w sekcji „Zaloguj się do konta Klienta”.
Użyj do tego loginu i hasła, które utworzyłaś/utworzyłeś.

Gdy już się zalogujesz, poprosimy Cię o akceptację Regulaminu korzystania z serwisu inPZU. Zapoznaj się z jego
treścią. Następnie zaakceptuj konieczne oświadczenia. Możesz również zaznaczyć nieobowiązkowe oświadczenia
i zgody.

Teraz możesz korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu inPZU
Dziękujemy, że aktywowałeś swoje konto w serwisie inPZU

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegóły na inpzu.pl. TFI PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Organem nadzoru nad TFI PZU SA
jest Komisja Nadzoru Finansowego.

22 640 05 55 inpzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

MATERIAŁ MARKETINGOWY

