
JAK TO DZIAŁA?

Wejdź na www.esaliens24.pl
KORZYSTAJ 24/7! 
W tym celu potrzebne Ci:

A także adres poczty  
elektronicznej lub telefon 
komórkowy zarejestrowany 
w Polsce, na który przesyłane  
będą kody autoryzacji.

HASŁO - osobiste hasło 
służące do autoryzacji dostępu, 
nadawane przez Użytkownika 
przy pierwszym logowaniu.

LOGIN (numer Klienta) - 
unikalny numer identyfikacyjny 
Użytkownika, który otrzymasz 
po przystąpieniu do PPK.

Zyskaj dostęp do informacji 
związanych z uczestnictwem 
w PPK

Mając numer klienta:
1) wejdź na platformę www.Esaliens24.pl
2) ustal swoje hasło do logowania, klikając przycisk „Aktywuj dostęp”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją.

JAK TO ZROBIĆ?

Jeśli przy zapisie do PPK Esaliens otrzymał od Twojego 
pracodawcy:

•  adres poczty elektronicznej – LOGIN (numer klienta) 
otrzymasz automatycznie mailem, lub 

•  numer telefonu komórkowego – LOGIN (numer klienta) 
otrzymasz automatycznie SMSem

W mailu/SMSie znajdziesz także informację, jak zalogować 
się do serwisu.

JEŚLI W ZGŁOSZENIU DO PPK  
NIE OTRZYMALIŚMY ANI TELEFONU  
ANI ADRESU E-MAIL

Możesz uzyskać dostęp do serwisu Esaliens24:

1.  Zadzwoń na infolinię.
2.  Na adres korespondencyjny otrzymasz hasło 

jednorazowe.
3.  Po otrzymaniu przesyłki z hasłem jednorazowym 

skontaktuj się ponownie z infolinią i złóż dyspozycję 
dodania adresu e-mail / telefonu komórkowego, po czym 
otrzymasz numer klienta do logowania w Esaliens24.  

W PPK NON STOP MONITORUJESZ 
SWOJE OSZCZĘDNOŚCI

KLIK, KLIK! ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

WYGODNIE I SWOBODNIE
Aplikacja Esaliens24 do zarządzania Twoimi oszczędnościami.  
Pobierz apkę z Google Play lub App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.esaliens24
https://apps.apple.com/pl/app/esaliens24/id1506225838?l=pl


W IVR SPRAWDZISZ: W IVR MOŻESZ:

aktualną wartość jednostek uczestnictwa funduszy 
Esaliens 

aktualne salda swoich rejestrów

historię transakcji przeprowadzonych na rejestrach

zmienić fundusz w PPK

dokonać zwrotu z PPK

wypłacić środki z PPK

zaktualizować swoje dane, np. adres korespondencyjny

IVR – MENU SPERSONALIZOWANE. Menu w IVR możesz dostosować do własnych potrzeb i szybko docierać do 
często wykorzystywanych informacji.

Do korzystania z IVR potrzebujesz:

•  Login (Numer klienta) – unikalny numer identyfikacyjny 
Użytkownika (ten sam, który masz dla Esaliens24) 

•  PIN – osobisty numer identyfikacyjny, służący do 
autoryzacji zleceń

DZWOŃ! SPRAWDZAJ, ZARZĄDZAJ I INWESTUJ.  
AUTOMATYCZNY SYSTEM INFORMACJI (IVR)

JAK TO ZROBIĆ?
•  Login (Numer klienta) jest ten sam dla Esaliens24 i IVR

•  Jeśli chcesz składać zlecenia przez telefon, zamów PIN do 
IVR na infolinii

IVR to telefoniczny dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w funduszach Esaliens przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu oraz możliwość składania zleceń przez telefon w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!
INFOLINIA (pon.-pt. od 800 do 1800)
• 801 12 22 12
• (+48) 22 640 06 40
• (+48) 22 310 96 40

info@esaliens.pl www.esaliens.pl

Koszt połączeń telefonicznych zgodny z taryfą operatora. Usługa serwisu internetowego, udostępniana przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, 
możliwa jest po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu. Szczegółowe warunki korzystania z usług, określające ich dostępność i listę możliwych zleceń oraz aktualne 
godziny pracy COK można sprawdzić na www.esaliens.pl („Regulamin korzystania z serwisu ESALIENS24” oraz „Warunki korzystania z Usługi IVR - Automatycznego 
Systemu Informacji”) lub uzyskać telefonicznie na infolinii.

EKSPERT 
W ZARZĄDZANIU 
PLANAMI 
EMERYTALNYMI

W ESALIENS24 MASZ DOSTĘP DO: W ESALIENS24 MOŻESZ:

Esaliens24 to także wiele innych przydatnych i wygodnych funkcjonalności. Pełna ich lista znajduje się na stronie  
www.esaliens.pl w „Regulaminie korzystania z serwisu Esaliens24”.

aktualnej wartości środków zgromadzonych w PPK
historii wpłat do PPK
umowy o prowadzenie PPK zawartej w Twoim imieniu 
przez Pracodawcę
potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie PPK
wyciągów rocznych z rachunku PPK

zmienić fundusz
dokonać zwrotu środków
zaktualizować swoje dane, np. adres korespondencyjny
wskazać osoby uprawnione do środków 
zgromadzonych w PPK

mailto:mailto:info%40esaliens.pl?subject=
http://www.esaliens.pl

