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Materiał reklamowy

Opis procesu zakładania kont PPK
pracowników w serwisie Mój Allianz

1. ę 
2. Do założenia konta w serwisie Mój Allianz konieczne jest podanie adresu email i numeru komórkowego 

pracownika. Przekazana lista pracowników powinna zawierac te dane.

aby zalogować się do serwisu Mój Allianz należy w wiadomości mailowej kliknąć w button: “Sprawdź dane 
na Twoim koncie w Allianz”

Mój Allianz

w serwisie Mój Allianz

Od teraz możesz zarządzać 
Twoją emeryturą w ramach 
Pracowniczego Planu 
Kapitałowego.
Link aktywacyjny 
do konta został 
wysłany na Twój 
adres e-mail. Allianz
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Aby pomyślnie zakończyć proces aktywacji konta Pracownik musi również zaakceptować „regulamin 
korzystania z serwisu Mój Allianz”.

Mój Allianz

Mój Allianz
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Mój Allianz



Allianz

www.allianz.pl

Mój Allianz

Z serwisem Mój Allianz zadbasz o:

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania 
pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przezTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK 
z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. 
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od 
wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk 
z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na 
stosowane techniki zarządzania portfelami.


