Jesteś Uczestnikiem PPK?
Zapraszamy do kontaktu z nami

Instrukcja

Jak możemy Ci pomóc?
Infolinia

Problemy z serwisem PPK

dla Uczestników PPK

Dzwoniąc na infolinię, uzyskasz:

22 541 76 06

■

informacje o funkcjonalności serwisu PPK,

czynna pon.–pt.
w godz. 9.00–17.00

■

pomoc w przypadku problemów z logowaniem lub działaniem serwisu PPK,

■

pomoc w przypadku prośby o powtórną wysyłkę maila/SMS-a z loginem
lub hasłem.

Informacje o funduszach, Towarzystwie i PPK
Bez konieczności identyfikacji przez konsultanta uzyskasz informacje
na temat:
■

■

■

UNIQA TFI, akcjonariusza, depozytariusza oraz funduszy/subfunduszy
UNIQA i ich polityki inwestycyjnej,
zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym zasad
składania zleceń,
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych
funduszy/subfunduszy,

■

innych informacji zamieszczonych w prospektach informacyjnych funduszy,

■

obowiązujących opłat związanych z uczestnictwem w funduszach,

■

zasad składania i rozpatrywania reklamacji,

■

wyjaśnień dotyczących treści potwierdzeń, udostępnianych klientom,
np. zestawień rocznych.

Informacje o rachunku PPK
Po pełnej identyfikacji (podaniu numeru uczestnika, imienia i nazwiska,
wybranych cyfr z kodu PIN) uzyskasz dodatkowo takie informacje, jak:

Poczta
elektroniczna
dla Uczestników PPK

9900421U

uczestnik.ppk@uniqa.pl

■

szczegóły dotyczące złożonych zleceń,

■

potwierdzenie danych osobowych i adresowych zapisanych na rachunku PPK,

■

szczegóły przypisanych do Ciebie umów PPK,

■

możliwość zarejestrowania reklamacji lub innego zgłoszenia.

Potrzebujesz informacji na temat funkcjonowania PPK, chcesz zapytać
o możliwość złożenia wybranego rodzaju wniosku, potrzebujesz
dokumentów Funduszu?
Napisz do nas!
Nasi konsultanci chętnie
odpowiedzą na Twoje pytania.

Serwis PPK

dla Uczestników PPK

https://fundusze.uniqa.pl

Zaloguj się do swojego konta PPK i sprawdzaj swoje oszczędności, składaj
wnioski on-line!
Do logowania będziesz potrzebował loginu i hasła.
Login przekazaliśmy Ci pocztą elektroniczną na adres wskazany przez
Twojego pracodawcę, hasło wysłaliśmy SMS-em pod numer telefonu, również
podany przez pracodawcę.
Jeżeli pracodawca nie podał nam Twojego adresu e-mail i/lub numeru
telefonu komórkowego, dane do logowania zostały wysłane do Ciebie pocztą
na adres korespondencyjny.
Jeżeli chciałbyś zamówić ponowną wysyłkę loginu i/lub hasła albo masz
problemy z logowaniem lub działaniem serwisu PPK, prosimy o kontakt
z naszą infolinią.

Oddziały
UNIQA
lista placówek
dostępna na stronie
uniqa.pl/mapa-oddzialow/

Jeżeli chcesz złożyć pisemny wniosek dotyczący PPK:
1) wniosek o wypłatę podstawową (po osiągnięciu 60. roku życia),
2) wniosek o wypłatę podstawową w formie świadczenia małżeńskiego
(po osiągnięciu 60. roku życia przez obojga małżonków),
3) wniosek o wypłatę na pokrycie kosztów leczenia,
4) wniosek o zawarcie umowy na pokrycie wkładu własnego,
5) wniosek o wypłatę transferową,
6) wniosek o zwrot,
to podpis na każdym z wyżej wymienionych wniosków musi zostać
poświadczony, aby wniosek mógł zostać zrealizowany. Do poświadczenia
podpisu są upoważnieni między innymi pracownicy Oddziałów UNIQA
Polska S.A. Listę oddziałów znajdziesz na uniqa.pl. Osoby te mogą odebrać
Twój wniosek, poświadczyć podpis osoby składającej wniosek oraz przekazać
wniosek do realizacji (do Agenta Transferowego lub Towarzystwa).
Wnioski powinny być składane na formularzach udostępnianych na
stronie internetowej Towarzystwa uniqa.pl/ppk (w zakładce „Oferta PPK
i dokumenty UNIQA SFIO Emerytura”) lub w serwisie PPK. Załączniki do
wniosków powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez
notariusza za zgodność z oryginałem.
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