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Wejdź na stronę TFI Allianz
www.allianz.pl/tfi
Wybierz Allianz24 > Zaloguj

Wpisz Login i Hasło

Sprawdzaj stan Twojego
rachunku i historię transakcji,
składaj dyspozycje i korzystaj
z promocyjnych ofert
(dostępnych po
zaakceptowaniu klauzul
marketingowych)

Informacje o Twoim Loginie
i sposobie otrzymania Hasła
(lub kodu PIN) do logowania
znajdziesz w załączonym liście.
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CZĘSTE PYTANIA O SERWIS ALLIANZ24
1. W
 prowadzam Login i kod PIN/hasło, jednak nie mogę się zalogować.
W przypadku problemów z logowaniem lub zablokowania dostępu prosimy o kontakt
z Infolinią dla Uczestników PPK pod numerem 22 541 75 75.
2. Zaginął mój kod PIN.
Prośbę o nadanie nowego PIN-u możesz zgłosić pod numerem Infolinii dla Uczestników
PPK 22 541 75 75. Nowy kod PIN będzie przesłany na numer telefonu przypisany
do Twojego Uczestnictwa PPK lub pocztą na wskazany przez Ciebie adres (jeśli do rejestru
nie został wskazany kontaktowy nr telefonu).
3.	Nie pamiętam hasła do serwisu.
Opcja odzyskiwania hasła jest dostępna na stronie logowania Allianz24.
4. Jakie dyspozycje mogę złożyć w serwisie Allianz24?
W serwisie Allianz24 w łatwy sposób złożysz następujące dyspozycje:
• zmiana danych Uczestnika PPK
• zwrot środków przed osiągnięciem 60 lat
• zamiana alokacji zgromadzonych środków
• zmiana alokacji przyszłych wpłat
• wypłata po osiągnięciu 60 lat
• zmiana liczby rat do wypłaty
5. Co jeszcze mogę zrobić korzystając z Allianz24?
W serwisie możesz dodatkowo:
• sprawdzić historię transakcji na Twoim rejestrze
• zapoznać się z dokumentami PPK
• zakupić jednostki uczestnictwa funduszy otwartych i produktów emerytalnych TFI Allianz
• skorzystać z promocyjnych ofert Towarzystwa

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PPK
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