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REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INFORMACYJNYCH 
ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO 

 

§1. 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

1. Usługa informacyjna – Serwis Internetowy oraz Serwis Telefoniczny w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu, 

2. Serwis Internetowy – usługa umożliwiająca dostęp Członkom Funduszu oraz Byłym Członkom Funduszu 
do funkcjonalności określonej w §5. ust. 7 niniejszego Regulaminu, realizowana za pośrednictwem sieci 
komputerowej Internet, zgodnie z zasadami Regulaminu, 

3. Serwis Telefoniczny – usługa umożliwiająca dostęp za pośrednictwem systemu automatycznej informacji 
telefonicznej, dostępnego w ramach Infolinii, do wybranych informacji określonych w §6. ust. 6 niniejszego 
Regulaminu zarejestrowanych w Rejestrze Członków Funduszu wraz z możliwością automatycznego 
zamawiania wybranych formularzy lub informacji, zgodnie z zasadami Regulaminu, 

4. Fundusz – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy prowadzonego przez 
Sąd Okręgowy w Warszawie pod pozycją RFe 17, NIP: 526-23-28-543, zarządzany i reprezentowany przez 
Towarzystwo,  

5. Towarzystwo – Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejestrowy 
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000055443, NIP: 526-23-08-368, REGON: 014936653, wysokość kapitału zakładowego: 87.200.000 
złotych (wpłacony w całości),  

6. Pekao Financial Services - Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000030306, NIP: 521-29-08-422, z kapitałem zakładowym 4.500.000 złotych, 

7. Ustawa o OFE - ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.), 

8. Członek Funduszu – osoba fizyczna, która uzyskała członkostwo w Funduszu zgodnie z przepisami  
Ustawy o OFE, 

9. Były Członek Funduszu – osoba, która była Członkiem Funduszu a następnie utraciła członkostwo  
w Funduszu w wyniku zmiany otwartego funduszu emerytalnego, mająca dostęp do Serwisu Internetowego 
przez okres 180 dni od chwili odnotowania w Rejestrze Członków Funduszu informacji o utracie 
członkostwa w Funduszu, 

10. Użytkownik – Członek Funduszu lub Były Członek Funduszu posiadający dostęp do Usługi/Usług 
informacyjnych, 

11. Klient – każda osoba kontaktująca się z Infolinią, w szczególności potencjalny Członek Funduszu, osoba 
będąca Członkiem Funduszu lub osoba oczekująca na uzyskanie członkostwa zgodnie z przepisami Ustawy 
o OFE albo działający w jej imieniu przedstawiciel ustawowy bądź pełnomocnik, 

12. Infolinia – usługa telefoniczna dedykowana Klientom Funduszu, dostępna za pośrednictwem linii 
telefonicznej pod numerem 224 224 224, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy, w godzinach 8.30-20.00, 

13. Numer rachunku – unikalny dziesięciocyfrowy numer rachunku otwartego dla Członka Funduszu 
w Rejestrze Członków Funduszu. Numer rachunku jest przesyłany w formie zwykłej przesyłki listowej 
po uzyskaniu przez Klienta członkostwa w Funduszu, w informacji o stanie środków zgromadzonych na 
rachunku w Funduszu oraz na życzenie Członka Funduszu, 
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14. Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysyłana na wskazany numer telefonu komórkowego,  
z zastrzeżeniem, że wiadomości wysyłane są tylko na numery telefonów obsługiwanych przez krajowych 
operatorów telefonii komórkowej, 

15. Usługa SMS - usługa przesłania wiadomości SMS z Hasłem jednorazowym umożliwiającym 
uzyskanie/odzyskanie dostępu do Serwisu Internetowego; Usługa dostępna jest na głównej stronie Serwisu 
Internetowego (www.ofeallianz.pl) przed zalogowaniem, 

16. Hasło jednorazowe – jednorazowo wygenerowany ciąg znaków wysyłany w ramach Usługi SMS, 
umożliwiający - wraz z Numerem rachunku - pierwsze lub kolejne (po odblokowaniu Serwisu 
Internetowego) zalogowanie się do Serwisu Internetowego i jego aktywację, 

17. Numer PIN – indywidualny ośmiocyfrowy numer generowany w celu pierwszego lub kolejnego 
(po odblokowaniu Usługi/Usług informacyjnych) - zalogowania się do wybranej Usługi informacyjnej i jej 
aktywacji, 

18. Hasło dostępu – indywidualne hasło dostępu nadawane przez Użytkownika podczas pierwszego lub 
kolejnego (po odblokowaniu Serwisu Internetowego) zalogowania się do Serwisu Internetowego, 
zastępujące w procesie logowania do Serwisu Internetowego Hasło jednorazowe/Numer PIN oraz służące – 
wraz z Numerem rachunku – do uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego,  

19. Numer Tele-PIN – indywidualny ośmiocyfrowy numer utworzony przez Członka Funduszu podczas 
pierwszego lub kolejnego (po odblokowaniu Usługi informacyjnej) zalogowania się do Serwisu 
Telefonicznego, zastępujące w procesie logowania do Serwisu Telefonicznego Numer PIN oraz służący - 
wraz z Numerem rachunku - do uzyskania dostępu do Serwisu Telefonicznego, 

20. Komunikator Skype – usługa komunikacji głosowej świadczona dla Klientów z wykorzystaniem 
komunikatora Skype; Do prawidłowego połączenia konieczne jest posiadanie aktywnego konta w Skype 
oraz zalogowanie się do niego. Nazwa użytkownika Skype Funduszu to: Allianz_Polska_OFE; 

21. Regulamin – Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Otwartego Funduszu 
Emerytalnego, 

22. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  
od pracy, 

23. Cookie – informacje wymieniane pomiędzy Serwisem Internetowym a przeglądarką internetową 
Użytkownika, zapisywane w postaci plików na twardym dysku komputera Użytkownika, które 
to informacje są wykorzystywane przez operatora Serwisu Internetowego na potrzeby utrzymania sesji 
przeglądarki internetowej Użytkownika oraz ustawienia odpowiedniego języka Serwisu Internetowego. 
Informacje zawarte w plikach cookie nie są wykorzystywane do innych celów niż wynikające z Regulaminu. 
Serwis Internetowy wykorzystuje następujące pliki cookie: JSESSIONID służący do utrzymania ważności 
sesji przeglądarki Użytkownika oraz org.apache.tapestry.locale odpowiedzialny za utrzymania języka 
domyślnego dla Serwisu Internetowego. 

§2. 

Regulamin określa zasady korzystania z Usług informacyjnych świadczonych na rzecz Członków Funduszu 
i Byłych Członków Funduszu pod nazwą „Serwis Internetowy Allianz Polska Otwartego Funduszu 
Emerytalnego” (bądź „Serwis Internetowy Allianz Polska OFE”) oraz „Serwis Telefoniczny Allianz Polska 
Otwartego Funduszu Emerytalnego” (bądź „Serwis Telefoniczny Allianz Polska OFE”).  

§3.  

Usługi informacyjne świadczone są przez Towarzystwo, a ich wykonywanie powierzono Pekao Financial 
Services tj. podmiotowi prowadzącemu Rejestr Członków Funduszu.  

§4. 

1. Z Usług informacyjnych może korzystać każdy Członek Funduszu oraz Były Członek Funduszu  
po spełnieniu warunków określonych poniżej. 

2. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego (jego aktywacji lub odblokowania) jest: 

a) skorzystanie z Usługi SMS lub 
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b) złożenie dyspozycji pisemnej na adres Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 
113 bądź Allianz Polska OFE, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub 

c) złożenie dyspozycji poprzez elektroniczny formularz kontaktu: www.kontaktOFE.allianz.pl lub 

d) złożenie dyspozycji telefonicznie pod numerem Infolinii 224 224 224 lub 

e) złożenie dyspozycji za pośrednictwem komunikatora Skype, 

z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. 

3. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu Telefonicznego jest złożenie dyspozycji na zasadach 
wskazanych w ust. 2 lit. b)-e). 

4. Usługa SMS dostępna jest tylko dla numerów telefonów komórkowych obsługiwanych przez operatorów 
krajowych. 

5. Usługa SMS jest niedostępna dla rachunków Członków Funduszu i Byłych Członków Funduszu, który 
zablokowali dostęp do Serwisu Internetowego na życzenie, zgodnie z §7. ust. 3. 

6. Hasło jednorazowe uzyskane poprzez Usługę SMS może być użyte tylko do uzyskania/odzyskania dostępu 
do Serwisu Internetowego i nie może być użyte do uzyskania/odzyskania dostępu do Serwisu 
Telefonicznego. 

7. W celu skorzystania z Usługi SMS, o której mowa w ust. 2 lit. a), należy skorzystać z jednej z dwóch opcji: 

a) jeżeli Członek Funduszu lub Były Członek Funduszu wskazał Funduszowi swój numer telefonu 
komórkowego i jest on aktualny - na stronie głównej z ekranem logowania (www.ofeallianz.pl) należy 
wybrać link „Przypomnij/Utwórz hasło” (dostępny pod polami wymaganymi do zalogowania). Po jego 
wybraniu nastąpi przekierowanie na ekran odzyskiwania hasła, gdzie należy podać numer rachunku 
oraz numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w Funduszu; 

b) jeżeli Członek Funduszu lub Były Członek Funduszu wskazał Funduszowi swój numer telefonu 
komórkowego ale jest on nieaktualny, bądź też Członek Funduszu lub Były Członek Funduszu nie 
wskazał numeru telefonu komórkowego - na ekranie odzyskiwania hasła należy wybrać link „Nie mam 
zarejestrowanego numeru telefonu lub jest on nieaktualny” (dostępny pod polami odzyskiwania 
hasła). Po jego wybraniu nastąpi przekierowanie na ekran aktualizacji danych i odzyskiwania hasła, 
gdzie należy podać następujące dane zarejestrowane w Funduszu: imię, nazwisko, numer PESEL oraz 
numer rachunku w Funduszu, oraz w celu aktualizacji danych Członka Funduszu lub Byłego Członka 
Funduszu numer telefonu komórkowego oraz e-mail. 

8. Po przesłaniu do Serwisu Internetowego odpowiednich danych (uzupełnienie wszystkich pól wskazanych 
odpowiednio w ust. 7 lit. a) lub b) jest obowiązkowe) następuje weryfikacja ich zgodności i poprawności. 
W przypadku poprawnej weryfikacji Hasło jednorazowe zostanie przesłane w wiadomości SMS na 
wskazany numer telefonu komórkowego.  

9. Wybranie drugiej opcji (ust. 7 lit. b) pozwala dodatkowo na aktualizację numeru telefonu komórkowego 
oraz adresu e-mail w Rejestrze Członków Funduszu, przy czym zapisanie nowych danych kontaktowych na 
rachunku Członka Funduszu lub Byłego Członka Funduszu następuje dopiero podczas pierwszego 
logowania się do Serwisu Internetowego z użyciem otrzymanego Hasła jednorazowego. 

10. Wciśnięcie przycisku „Wyślij” lub linku „Nie mam zarejestrowanego numeru telefonu lub jest on 
nieaktualny” na ekranie odzyskiwania hasła jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jednorazowe wysłanie 
wiadomości SMS z Hasłem jednorazowym na wskazany przez Członka Funduszu lub Byłego Członka 
Funduszu numer telefonu komórkowego, jak również zaakceptowaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu. W przypadku niewyrażenia takiej zgody, należy w dowolnym momencie wcisnąć przycisk 
„Anuluj” (ekran odzyskiwania hasła lub aktualizacji danych i odzyskiwanie hasła). 

11. Hasło jednorazowe otrzymane w ramach Usługi SMS powinno zostać użyte do pierwszego (inicjującego lub 
po odblokowaniu dostępu) logowania do Serwisu Internetowego i jego aktywacji nie później niż do godziny 
23:59:59 dnia, w którym doszło do wysłania wiadomości SMS. Po tym terminie Hasło jednorazowe staje się 
nieaktywne i nie można za jego pomocą uzyskać dostępu do Serwisu Internetowego. 

12. Jeżeli Członek Funduszu lub Były Członek Funduszu w jednym dniu skorzystał z Usługi SMS więcej niż raz, 
kolejne wysłane Hasło jednorazowe unieważnia poprzednio wysłane Hasło jednorazowe oraz wcześniej 
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wygenerowany i wysłany w formie papierowej Numer PIN. W celu poprawnego zalogowania do Serwisu 
Internetowego należy korzystać tylko z ostatniej otrzymanej wiadomości SMS z Hasłem jednorazowym. 

13. W wyniku złożenia dyspozycji uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego lub Serwisu Telefonicznego, 
o której mowa w ust. 2 lit. b)-e), zostaje wygenerowany Numer PIN i jest on przesłany w formie papierowej. 
Informacja o Numerze PIN jest wysyłana zwykłą przesyłką listową w terminie 5 dni roboczych od daty 
złożenia dyspozycji o aktywację Usługi informacyjnej przez Członka Funduszu lub Byłego Członka 
Funduszu, na adres widniejący w Rejestrze Członków Funduszu jako adres przeznaczony do 
korespondencji lub – jeżeli taka będzie dyspozycja Członka Funduszu lub Byłego Członka Funduszu – na 
adres widniejący w Rejestrze Członków Funduszu jako adres miejsca zamieszkania. Informacja o Numerze 
PIN nie może być przekazana pisemnie na adresy inne niż wyżej wymienione. Informacja o Numerze PIN 
nie może być przekazana telefonicznie. 

14. Numer PIN tworzony na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 2 lit. b)-e), jest generowany niezależnie 
dla każdej z Usług informacyjnych. 

15. Numer PIN przesłany w formie papierowej powinien zostać użyty podczas pierwszego (inicjującego lub po 
odblokowaniu dostępu) logowania do wybranej Usługi informacyjnej i jej aktywacji nie później niż 
w terminie 30 dni licząc od dnia jego wygenerowania. Po tym terminie, jak również w sytuacji opisanej 
w ust. 12, Numer PIN staje się nieaktywny i nie można za jego pomocą uzyskać dostępu do wybranej Usługi 
informacyjnej. 

16. Usługi informacyjne są dostępne przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę, z wyłączeniem przerw 
technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) oraz przerw podyktowanych względami 
bezpieczeństwa lub z innymi przyczynami niezależnymi od Towarzystwa, Funduszu lub Pekao Financial 
Services (siła wyższa lub działanie osób trzecich). 

17. Usługa SMS oraz Usługi informacyjne są świadczone bezpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że koszty połączeń  
z numerem Infolinii (wynikające z cennika usługodawcy telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient 
przy połączeniu z numerem Infolinii) pokrywane są przez Klienta. 

18. Usługi informacyjne od momentu ich aktywacji są świadczone bezterminowo, z zastrzeżeniem ust. 19 i 20.  

19. Użytkownik, z zastrzeżeniem treści §5. ust. 16 i §7. ust. 3 zdanie ostatnie, traci możliwość korzystania  
z Serwisu Internetowego trwale – w przypadkach, o których mowa w pkt. a) i b) poniżej – lub tymczasowo – 
w pozostałych przypadkach) z chwilą: 

a) upływu 180 dni od dnia odnotowania w Rejestrze Członków Funduszu informacji o utracie 
członkostwa w Funduszu w wyniku zmiany otwartego funduszu emerytalnego, 

b) odnotowania w Rejestrze Członków Funduszu informacji o utracie członkostwa w Funduszu  
z powodów innych niż wskazany w pkt. a), 

c) zablokowania dostępu do Usługi informacyjnej, w sposób opisany w §7. ust. 2, 

d) rejestracji zgłoszenia rezygnacji z dostępu do wskazanej Usługi/Usług informacyjnych, w sposób 
opisany w §7. ust. 3, 

e) rejestracji zgłoszenia do Funduszu informacji, o której mowa w §7. ust. 6, 

f) braku akceptacji Regulaminu lub jego zmian. 

20. Użytkownik, z zastrzeżeniem treści §7. ust. 3 zdanie ostatnie, traci (trwale – w przypadku utraty 
członkostwa – lub tymczasowo – w pozostałych przypadkach) możliwość korzystania z Serwisu 
Telefonicznego z chwilą: 

a) odnotowania w Rejestrze Członków Funduszu informacji o utracie członkostwa w Funduszu,  

b) zablokowania dostępu do Usługi informacyjnej, w sposób opisany w §7. ust. 2, 

c) rejestracji zgłoszenia rezygnacji z dostępu do wskazanej Usługi/Usług informacyjnych, w sposób 
opisany w §7. ust. 3, 

d) rejestracji zgłoszenia do Funduszu informacji, o której mowa w §7. ust. 6, 

e) braku akceptacji Regulaminu lub jego zmian. 
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21. Fundusz zastrzega sobie prawo do przesyłania Numeru PIN bez uprzedniej zgody Członka Funduszu,  
w ramach jednorazowych akcji informacyjnych lub w ramach przyjętego modelu obsługi Członków 
Funduszu. 

22. Funkcjonalność aktywacji lub odblokowania dostępu do Serwisu Internetowego, Usługa SMS oraz wysyłka 
Numeru PIN dla Byłych Członków Funduszu jest realizowana tylko przez okres dostępności Serwisu 
Internetowego, o którym mowa w ust. 19 pkt a). Po upływie tego okresu dostęp do Serwisu Internetowego 
nie jest możliwy. Były Członek Funduszu nie może uzyskać lub odblokować dostępu do Serwisu 
Telefonicznego. 

 

§5. 

1. Serwis Internetowy jest dostępny za pośrednictwem sieci komputerowej Internet pod adresem 
elektronicznym https://www.ofeallianz.pl. 

2. Dane udostępnione w ramach Serwisu Internetowego są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL 
(Secure Socket Layer). Połączenie jest szyfrowane kluczem o minimalnej długości 128 bitów.  

3. Stanowisko komputerowe, z którego następuje dostęp do Serwisu Internetowego powinno, dla zachowania 
pełnego bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Internetowego, spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; 

b) posiadać zaporę bezpieczeństwa (firewall) skonfigurowaną w sposób uniemożliwiający dostęp 
do komputera z sieci Internet przez osoby trzecie; 

c) posiadać zainstalowane wszystkie dostępne poprawki i uaktualnienia dla systemu operacyjnego 
komputera dotyczące bezpieczeństwa; 

d) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 6.0 lub Firefox 
w wersji minimum 3.x, ustawioną na przyjmowanie tymczasowych plików Cookie. Dopuszczalne jest 
stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność 
z wersjami wymienionymi powyżej; 

e) posiadać zainstalowany programu Adobe Acrobat Reader. 

4. Członek Funduszu lub Były Członek Funduszu po otrzymaniu Hasła jednorazowego lub Numeru PIN,  
o których mowa w §4. ust. 8 i 13, w celu uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego powinien, przed 
upływem terminu ważności Hasła jednorazowego lub Numeru PIN, o których mowa w §4. ust. 11 i 15, przy 
pierwszym logowaniu prawidłowo wprowadzić Numer rachunku oraz Hasło jednorazowe/Numer PIN 
w odpowiednie pola na stronie, o której mowa w ust. 1, oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu po 
uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.  

5. Użytkownik po pierwszym (inicjującym lub po odblokowaniu dostępu) prawidłowym zalogowaniu musi 
utworzyć swoje Hasło dostępu. Hasło nie może być krótsze niż 8 znaków i dłuższe niż 12 znaków oraz musi 
się w nim znaleźć przynajmniej jedna wielka litera, jedna mała litera oraz cyfra lub znak specjalny. 
Po utworzeniu Hasła dostępu, Hasło jednorazowe/Numer PIN stają się nieaktywne i nie można za ich 
pomocą ponownie uzyskać dostępu do Serwisu Internetowego. 

6. Dostęp do Serwisu Internetowego przy kolejnych logowaniach wymaga wprowadzenia prawidłowego 
Numeru rachunku oraz Hasła dostępu, z zastrzeżeniem, iż jeżeli treść Regulaminu ulegnie zmianie, dostęp 
do Serwisu Internetowego będzie możliwy po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu oraz 
zaakceptowaniu jego postanowień. 

7. Serwis Internetowy obejmuje:  

a) dostęp do informacji o bieżącym stanie środków na rachunku Użytkownika, 

b) zestawienie wszystkich operacji wykonanych na tym rachunku, z możliwością przeniesienia wybranej 
listy operacji do pliku w formacie Portable Document Format (PDF), 

c) narzędzie pozwalające na analizę prawidłowości i kompletności składek przekazanych przez ZUS do 
Funduszu, z możliwością przeniesienia zestawienia do pliku w formacie Portable Document Format 
(PDF), 

d) wgląd do danych osobowych oraz teleadresowych Użytkownika, 
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e) możliwość zmiany danych Użytkownika widniejących w Rejestrze Członków Funduszu, w zakresie 
adresu korespondencyjnego, numeru telefonu komórkowego, numeru telefonu stacjonarnego, adresu 
poczty elektronicznej oraz sposobu uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych (dotyczy tylko 
osób pozostających w związku małżeńskim), 

f) wgląd do danych osób uprawnionych do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka 
Funduszu (jeżeli zostały wyznaczone), 

g) możliwość zmiany formy wysyłki informacji, o której mowa w ust. 10, na elektroniczną (aktywacja 
usługi), z zastrzeżeniem że usługa jest niedostępna dla Byłych Członków Funduszu,  

h) dostęp do historii przesłanych informacji oraz udostępnianie, po uprzednim uzgodnieniu z Członkiem 
Funduszu, informacji o których mowa w ust. 10 w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem że usługa jest 
dostępna dla wszystkich Członków Funduszu oraz dla Byłych Członków Funduszu, którzy aktywowali 
taką usługę przed utratą członkostwa, 

i) możliwość zmiany Hasła dostępu.  

8. Zmiany danych, o których mowa w ust. 7 lit. e), oraz aktywacja usługi, o której mowa w ust. 7 lit. g),  
są realizowane w Rejestrze Członków Funduszu w terminie jednego dnia od dnia dokonania ich zmiany  
w Serwisie Internetowym, z zastrzeżeniem przerw podyktowanych względami bezpieczeństwa lub innymi 
przyczynami niezależnymi od Towarzystwa, Funduszu lub Pekao Financial Services (siła wyższa lub 
działanie osób trzecich).  

 
9. W przypadku, gdy w jednym dniu Użytkownik dokona modyfikacji wybranej danej w Serwisie 

Internetowym więcej niż raz, do Rejestru Członków Funduszu zostanie przeniesiona tylko ostatnia, 
najpóźniejsza dyspozycja Użytkownika. 

 
10. Członek Funduszu może wyrazić zgodę (uzgodnić z Funduszem) na wysyłanie przez Fundusz w formie 

elektronicznej informacji, o których mowa w Ustawie o OFE oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez 
otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 143 z późn. zm.), tj. w szczególności informacji o: 

a) stanie rachunku (informacja roczna oraz na życzenie),  

b) rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu w związku 
z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie 
przekazywania środków,  

c) otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia 
o zawarciu umowy,  

d) zrealizowaniu wypłaty transferowej. 

Każda informacja przygotowana dla Członka Funduszu/Byłego Członka Funduszu po dacie uzgodnienia tej 
formy wysyłki będzie przesyłana w formie pliku PDF na jego indywidualne konto internetowe 
zlokalizowane w ramach Serwisu Internetowego (zakładka „Obowiązki informacyjne”), z zastrzeżeniem 
ust. 13. 

 
11. Jeżeli w dniu przesyłania informacji, o której mowa w ust. 10, na indywidualne konto internetowe 

zlokalizowane w ramach Serwisu Internetowego, w Rejestrze Członków Funduszu będzie podany adres 
poczty elektronicznej, Fundusz wyśle na ten adres e-mail powiadomienie o udostępnieniu w Serwisie 
Internetowym nowej informacji. 

 
12. W celu wyrażenia zgody na elektroniczną formę przesyłania informacji, o których mowa w ust. 10, ile nie 

została ona wyrażona w umowie o członkostwo w Funduszu lub na innym formularzu udostępnionym 
przez Fundusz, należy: 
1) dokonać aktywacji usługi poprzez Serwis Internetowy (zakładka „Obowiązki informacyjne”, przycisk 

„WŁĄCZ USŁUGĘ”) lub 
2) dokonać aktywacji usługi kontaktując się z Infolinią bądź za pośrednictwem komunikatora Skype lub  
3) przekazać stosowną dyspozycję w formie pisemnej na adres Funduszu: Allianz Polska OFE, skrytka 

pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 113 bądź Allianz Polska OFE, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa.  
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13. Usługa aktywowana w Serwisie Internetowym będzie uruchomiona w terminie, o którym mowa w ust. 8. 

W przypadku zgłoszenia zgody w formie pisemnej lub aktywacji za pośrednictwem Infolinii, usługa 
zostanie uruchomiona najpóźniej drugiego dnia roboczego od dnia otrzymania takiej dyspozycji.  
 

14. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 10, informacje przesyłane są do Członka 
Funduszu/Byłego Członka Funduszu w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez 
niego adres do korespondencji, a w przypadku jego braku na podany przez niego adres miejsca 
zamieszkania. 

 
15. W przypadku, gdy Członek Funduszu straci możliwość korzystania z Usług informacyjnych w przypadku 

utraty członkostwa, usługa przesyłania informacji, o których mowa w ust. 10, w formie elektronicznej 
zostaje wyłączona w terminie określonym w§4. ust. 19 lit. a) i b). Informacje przesłane na indywidualne 
konto internetowe w okresie członkostwa w Funduszu oraz – w przypadku Byłych Członków Funduszu - 180 
dni po utracie członkostwa w Funduszu - będą, po uprzednim zgłoszeniu takiej dyspozycji przez Klienta, 
drukowane oraz przesyłane Klientowi w sposób opisany w ust. 14 powyżej. 
 

16. W przypadkach, o których mowa §4. ust. 19 lit. c)-f), usługa przesyłania informacji, o których mowa 
w ust. 10, pozostaje aktywna. 

 
17. W celu odwołania zgody na elektroniczną formę przesyłania informacji, o których mowa w ust. 10, należy: 

1) przekazać stosowną dyspozycję w formie pisemnej na adres Funduszu: Allianz Polska OFE, skrytka 
pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 113 bądź Allianz Polska OFE, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa lub 

2) dokonać dezaktywacji usługi kontaktując się z Infolinią lub za pośrednictwem komunikatora Skype. 
Usługa zostanie wyłączona najpóźniej drugiego dnia roboczego od dnia otrzymania takiej dyspozycji. 

 
18. W celu zakończenia pracy z Serwisem Internetowym należy użyć opcji WYLOGUJ, dostępnej w bocznym 

menu ekranu. 
 
19. Ze względów bezpieczeństwa wylogowanie z Serwisu Internetowego następuje automatycznie 

w przypadku: 

a) niedozwolonej nawigacji po ekranach Serwisu Internetowego (m. in. użycie w przeglądarce 
internetowej opcji „odśwież” bądź przycisku „wstecz”),  

b) braku aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym przez okres dłuższy niż 30 minut. 

§6. 

1. Serwis Telefoniczny jest dostępny poprzez Infolinię. W celu zalogowania się do Serwisu Telefonicznego 
należy wybrać opcję „jeżeli jesteś Członkiem Allianz Polska OFE - wybierz 1”. 

2. Serwis Telefoniczny jest dostępny tylko dla osób korzystających z telefonu pracującego w systemie 
tonowym. 

3. Członek Funduszu po otrzymaniu Numeru PIN, o którym mowa w §4. ust. 13, w celu uzyskania dostępu do 
Serwisu Telefonicznego powinien, przed upływem terminu ważności Numeru PIN, o którym mowa 
w §4. ust. 15, przy pierwszym (inicjującym lub po odblokowaniu dostępu) logowaniu prawidłowo 
wprowadzić na klawiaturze telefonu Numer rachunku oraz Numer PIN zgodnie z odczytywanymi 
komunikatami oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.  

4. Użytkownik po pierwszym prawidłowym zalogowaniu musi utworzyć swój Numer Tele-PIN. Numer 
Tele-PIN musi składać się z 8 dowolnych cyfr. Po utworzeniu Numeru Tele-PIN, Numer PIN staje się 
nieaktywny i nie można za jego pomocą ponownie uzyskać dostępu do Serwisu Telefonicznego. 

5. Dostęp do Serwisu Telefonicznego przy kolejnych logowaniach wymaga wprowadzenia prawidłowego 
Numeru rachunku oraz Numeru Tele-PIN, z zastrzeżeniem, iż jeżeli treść Regulaminu ulegnie zmianie, 
dostęp do Serwisu Telefonicznego będzie możliwy po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu oraz 
zaakceptowaniu jego postanowień. 

6. Serwis Telefoniczny obejmuje:  

a) dostęp do informacji o: 
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 bieżącym stanie środków na rachunku Członka Funduszu, 

 aktualnej oraz historycznej wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu, 

 wysokości opłat pobieranych przez Fundusz, 

 najczęstszych przyczynach braku składek na rachunku w Funduszu oraz sposobach postępowania 
w tym zakresie. 

 

b) możliwość automatycznego zamawiania: 

 informacji (pisemnej lub elektronicznej, w zależności od uzgodnionej formy wysyłki, o której 
mowa w §5. ust. 10) o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka Allianz 
Polska OFE, 

 formularza reklamacji składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

 formularzy o oznaczeniu AL02 oraz AL22 przeznaczonych do wskazania, zmiany lub odwołania 
osób uprawnionych do środków w razie śmierci Członka Funduszu, a także zmiany lub 
uzupełnienia danych osób, które już zostały wskazane. Formularz AL22 należy wypełnić (łącznie 
z formularzem AL02) tylko wówczas, gdy dyspozycja będzie dotyczyć więcej niż dwóch osób 
uprawnionych,  

 formularza o oznaczeniu AL04 przeznaczonego do zmiany lub uzupełnienia danych osobowych, 
adresowych oraz innych danych kontaktowych a także informacji o zmianie stanu cywilnego lub 
stosunkach majątkowych. 

c) możliwość zmiany Numeru Tele-PIN. 

7. Wszystkie formularze i informacje zamówione za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego wysyłane są: 

a)  zwykłą przesyłką listową na adres widniejący w Rejestrze Członków Funduszu jako adres 
przeznaczony do korespondencji lub 

b) w przypadku zamówienia stanu rachunku na życzenie oraz uzgodnienia z Funduszem elektronicznej 
formy wysyłki - na indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach Serwisu Internetowego 

w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem, iż informacja o pieniężnej 
wartości środków zgromadzonych na rachunku członka Allianz Polska OFE jest realizowana w terminie 
14 dni od dnia złożenia dyspozycji. Zamówienie formularzy na inny adres wymaga kontaktu 
z Konsultantem Infolinii. 

8. W przypadku kilkukrotnego automatycznego złożenia zamówienia na wybrany formularz lub informację  
w ciągu jednego dnia, zamówienie jest realizowane jako zamówienie pojedyncze. 

9. W celu łatwiejszej nawigacji po Serwisie Telefonicznym, w dowolnym momencie odsłuchiwania 
(z wyłączeniem momentów, w których należy podać wskazaną przez komunikat wartość np. Numer 
Tele-PIN) można wybrać jedną z opcji: 

 cyfra 9 - dostęp do menu pomocy, 

 cyfra 0 - połączenie z Konsultantem, 

 krzyżyk (#) - odczyt następnego komunikatu, 

 gwiazdka (*) - powrót do poprzedniego menu. 

10. W celu zakończenia pracy z Serwisem Telefonicznym należy w menu głównym Serwisu wybrać gwiazdkę 
(opcja „Powrót do głównego menu oraz wylogowanie z menu rachunku”) bądź rozłączyć się. 

§7. 

1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Numeru rachunku, Hasła jednorazowego, 
Numeru PIN, Numeru Tele-PIN oraz Hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim. Fundusz, 
Towarzystwo oraz Pekao Financial Services nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zagubienia, kradzieży 
lub udostępnienia osobie trzeciej przez Członka Funduszu lub Byłego Członka Funduszu powyższych 
danych.  
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2. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN (w obu Serwisach), Hasła jednorazowego lub 
Hasła dostępu (w Serwisie Internetowym) bądź Numeru Tele-PIN (w Serwisie Telefonicznym) w ramach 
jednego dnia powoduje zablokowanie dostępu do wybranej Usługi informacyjnej. Odblokowanie dostępu 
do wybranej Usługi informacyjnej następuje zgodnie z zapisami §4. ust. 2 i 3. Zablokowanie dostępu do 
jednego z Serwisów nie wpływa na możliwość korzystania z drugiego Serwisu (o ile został aktywowany). 

3. Użytkownik może wystąpić do Funduszu o wyłączenie (zablokowanie) dostępu do wybranej Usługi 
informacyjnej poprzez złożenie dyspozycji blokady: 

a) telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię, 

b) za pośrednictwem komunikatora Skype, 

c) pisemnie na adres: Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 113 lub Allianz 
Polska OFE, ul. Rodziny Hiszpańskich 1. 

W przypadku niewskazania, której Usługi informacyjnej blokada dotyczy, blokowany jest dostęp do obu 
Serwisów. Jeżeli Użytkownik aktywował usługę, o której mowa w §5. ust. 10, rezygnacja z dostępu do 
Serwisu internetowego, nie skutkuje wyłączeniem ww. usługi. 

4. Dostęp do wybranej Usługi/Usług informacyjnych zostaje zablokowany niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 24 godzin od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3.  

5. W przypadku, gdy konieczne jest odblokowanie (ponowna aktywacja) dostępu do Usługi/Usług 
informacyjnych lub gdy Hasło jednorazowe/Numer PIN staną się nieaktywne (nie zostaną użyte przed 
upływem terminu, o którym mowa w §4. ust. 11 i 15), należy ponownie skorzystać z Usługi SMS lub 
wystąpić o ponowną generację Numeru PIN, w sposób określony w §4. 

6. Informację o zagubieniu, kradzieży lub udostępnieniu osobie trzeciej danych, które umożliwiają dostęp 
do Usługi/Usług informacyjnych, należy przekazać do Funduszu: 

a) telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię, 

b) za pośrednictwem komunikatora Skype, 

c) pisemnie na adres: Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 113 lub Allianz 
Polska OFE, ul. Rodziny Hiszpańskich 1. 

Przekazanie Funduszowi takiej informacji przez Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu 
do wszystkich Usług informacyjnych, w terminie o którym mowa w ust. 4, i ponownym wygenerowaniem 
Numeru PIN, a następnie przesłaniem go Użytkownikowi zgodnie z zapisami §4. ust. 13. 

7. Użytkownik nie może wykonywać działań niezgodnych z przeznaczeniem aplikacji służącej do świadczenia 
Usług informacyjnych, które mogą doprowadzić do jej awarii, a w szczególności mogą mieć wpływ na 
dostępność, integralność lub poufność danych udostępnianych za pośrednictwem tej aplikacji lub strony, 
o której mowa w §5. ust. 1. 

8. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać w aplikacji służącej do świadczenia Usług informacyjnych oraz na 
stronie, o której mowa w §5. ust. 1, treści o charakterze bezprawnym. 

§8. 

1. Skarga lub reklamacja (dalej „Skarga”) związana z usługami świadczonymi przez Towarzystwo lub 
Fundusz (dalej zwane łącznie „Allianz”) może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej 
klientów (Oddziały Allianz Polska) oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa). Skarga może być złożona:  
− w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów (Oddziały Allianz 

Polska) lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za 
pośrednictwem kuriera lub posłańca,  

− ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas 
wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów (Oddziały Allianz Polska) lub w siedzibie 
Allianz, 

− w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl. 
Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 85, 02-696 Warszawa 
113.  

mailto:skargi@allianz.pl
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2. Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta 
przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie 
Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może 
zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem 
rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, 
które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. 

3. Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na 
wniosek klienta.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Skarg znajdują się na stronie 
www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów (Oddziały Allianz Polska). 

5. Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

6. Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego. Klient ma również prawo 
do pozasądowego rozstrzygania sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

§9. 

1. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia Usług informacyjnych z przyczyn 
niezależnych od Towarzystwa, Funduszu lub Pekao Financial Services (siła wyższa lub działanie osób 
trzecich). Towarzystwo, Fundusz i Pekao Financial Services zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, 
by przywrócić dostępność Serwisów w jak najkrótszym terminie. 

2. Jeżeli technicznie będzie to możliwe, Użytkownik zostanie poinformowany o zawieszeniu świadczenia 
Usług informacyjnych, o którym mowa w ust. 1: 

a) w przypadku Serwisu Internetowego - w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej, 
o której mowa w §5. ust. 1, 

b) w przypadku Serwisu Telefonicznego - w formie komunikatu głosowego odczytywanego po połączeniu 
z numerem Infolinii w części dotyczącej Funduszu. 

§10. 

1. Prawa autorskie do Serwisu Internetowego, informacji i materiałów zawartych na nim oraz ich układu 
są własnością Towarzystwa. Wykorzystanie Serwisu Internetowego, informacji lub ich części przez osoby 
trzecie wymaga uprzedniej zgody Towarzystwa. 

2. Informacje oraz części informacji zawartych na tych stronach Serwisu Internetowego podlegają zmianom. 
Towarzystwo zastrzega sobie prawo do edytowania informacji lub części informacji zawartych na tych 
stronach bez uprzedniego powiadomienia. 

§11. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2015 r. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie Serwisu Internetowego, o której mowa 
w ust. 1, jak również można go otrzymać nieodpłatnie zwykłą przesyłką listową na wskazany adres  
w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji, po uprzednim kontakcie z Konsultantem Infolinii. 

3. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu lub warunków świadczenia Usług informacyjnych oraz 
zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowej treści 
Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego i wiążą Użytkownika po spełnieniu warunków, o których 
mowa w §5. ust. 6 bądź §6. ust. 5 (w zależności od tego z których Usług informacyjnych Użytkownik 
korzysta). Dalsze korzystanie z wybranej Usługi informacyjnej jest możliwe od momentu, gdy Użytkownik 
wyrazi zgodę na zmienione warunki Regulaminu.  

4. Towarzystwo, Fundusz oraz Pekao Financial Services nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności 
cywilnej, karnej i administracyjnej za szkody poniesione przez Członków Funduszu i Byłych Członków 
Funduszu, które nastąpiły w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu. 
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5. Towarzystwo, Fundusz oraz Pekao Financial Services nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość innych 
stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Towarzystwa, ani nie będących 
w dyspozycji Towarzystwa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie Internetowym.  

 

 
 
 

 

 

 


