Rejestracja
w AXA On-Line
REJESTRACJA NOWYCH KLIENTÓW W AXA ON-LINE
Gdzie znajduje się serwis AXA On-Line?
Wejdź na www.axa.pl i kliknij czerwony
przycisk Zaloguj się po prawej stronie.

W następnym kroku kliknij granatowy przycisk Zaloguj się we wskazanym miejscu. Rejestracja przebiega w 3 krokach:
Krok 1

·
·
·
·
·

axa.pl

wybierz opcję "Rejestracja" po lewej
stronie
w polu Login wpisz AXAKOD, który
znajdziesz na polisie
wybierz PESEL lub dokument tożsamości,
którego numery za chwilę podasz
wpisz wybrane losowo cyfry wybranego
dokumentu tożsamości
kliknij Zatwierdź

Rejestracja
w AXA On-Line
Krok 2

·
·
·

wpisz numer swojego telefonu
komórkowego, na który prześlemy Ci
hasło tymczasowe, i kliknij Wyślij
w ciągu maks. 1 minuty* otrzymasz
wiadomość SMS
po otrzymaniu SMS-a z hasłem
tymczasowym wprowadź je i ponownie
kliknij Wyślij

* c zas oczekiwania może być dłuższy w zależności
od dostępności linii telefonicznej operatora

Krok 3

·
·

ze względów bezpieczeństwa ustanów
swoje własne hasło do serwisu
podaj swój adres e-mail, który będzie
pełnił rolę loginu do serwisu (tak jak
AXAKOD otrzymany od AXA)
Uzupełnienie adresu e-mail nie jest
obowiązkowe.

·

Po zatwierdzeniu adresu e-mail
otrzymasz na ten adres wiadomość
z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu
w link, Twój adres e-mail zostanie
zapisany i będziesz mógł używać go
jako loginu.
wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich
danych w celach marketingowych oraz
otrzymywanie informacji handlowych
Wyrażenie zgód nie jest obowiązkowe.

Jeżeli nie chcesz dokonywać żadnych
zmian, wybierz Zatwierdź. Przejdziesz do
ekranu Moje produkty, na którym znajduje
się lista wszystkich Twoich polis.
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Logowanie
do AXA On-Line
EKRAN LOGOWANIA DO AXA ON-LINE
Wejdź na www.axa.pl i kliknij czerwony
przycisk Zaloguj się po prawej stronie.

W następnym kroku kliknij granatowy
przycisk Zaloguj się we wskazanym
miejscu.

Zobaczysz ten ekran. Aby zalogować
się do serwisu AXA On-Line, wpisz
swój AXAKOD i hasło. Po poprawnym
zalogowaniu przejdziesz do ekranu
Moje produkty, zawierającego spis
wszystkich polis w AXA.

axa.pl

Logowanie
do AXA On-Line
ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO KONTA
W zakładce Zarządzanie dostępem do konta:

·
·
·

 pisz adres e-mail, którego możesz używać jako loginu do serwisu, gdy zapomnisz AXAKOD-u
w
Uzupełnienie adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Po zatwierdzeniu adresu e-mail otrzymasz na ten adres wiadomość
z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link Twój adres e-mail zostanie zapisany i będziesz mógł używać go jako loginu.
podaj numer telefonu komórkowego, aby szybko otrzymywać w przyszłości potrzebne Ci informacje, m.in. hasło
tymczasowe do serwisu, gdy zapomnisz swoje
Podanie numeru telefonu nie jest niezbędne.
wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
Wyrażenie zgód nie jest obowiązkowe.

Jeżeli nie chcesz dokonywać żadnych zmian, wybierz Zatwierdź.
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Przydatne funkcje
AXA On-Line
CO MOŻESZ ZROBIĆ W SERWISIE?
AXA On-Line jest praktycznym serwisem, dzięki któremu zarządzasz pieniędzmi gromadzonymi w ramach produktów
inwestycyjnych AXA, np.:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

zmieniasz fundusze na inne (konwersja UFK)
dokonujesz zmiany alokacji swoich składek (wskazujesz nowe UFK, w które chcesz inwestować każdą wpłacaną składkę)
możesz dokonać transferu środków z rachunku dodatkowego na podstawowy
sprawdzasz i pobierasz historię zleceń i transakcji oraz wycenę UFK

Ponadto możesz:
zapoznać się z aktualnymi rankingami UFK i komentarzem rynkowym zamieszczanym w biuletynie inwestycyjnym
redagowanym przez ekspertów AXA
zasięgnąć informacji o aktualnych zmianach w ofercie UFK
sprawdzić aktualną wartość polisy z podziałem na poszczególne UFK
zweryfikować dane kontaktowe i zmienić je on-line
pobrać listy rocznicowe i inne dokumenty udostępniane przez AXA elektronicznie
skorzystać z promocji na inne produkty AXA

JAK OTRZYMAĆ AXAKOD?
AXAKOD to Twój personalny identyfikator,
dzięki któremu możesz zalogować się do
serwisu AXA On-Line. Znajdziesz go na
swojej polisie ubezpieczeniowej.
Jeśli z jakiś względów nie możesz
odnaleźć AXAKOD-u, masz możliwość
uzyskania go ponownie. Wybierz z menu
Jak otrzymać AXAKOD?, wpisz swój numer
PESEL i przepisz kod z obrazka. Wyślij te
informacje do AXA, a otrzymasz e-mailem
swój AXAKOD.
Jeśli AXA nie posiada Twojego adresu
e-mail, wystarczy zadzwonić pod numer
801 200 200 lub 22 555 00 00,
a konsultant prześle AXAKOD SMS-em
lub opcjonalnie tradycyjną pocztą.
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Przydatne funkcje
AXA On-Line
NADANIE NOWEGO HASŁA
Każdy może zapomnieć swoje hasło do
serwisu. Otrzymanie nowego nie wymaga
kontaktowania się z konsultantem infolinii.
Wystarczy, że skorzystasz z opcji
Nadanie nowego hasła.
Podaj swój login (AXAKOD lub e-mail),
przepisz kod z obrazka i wciśnij Wyślij.
Otrzymasz SMS z hasłem tymczasowym,
które pozwoli Ci szybko zalogować się do
serwisu.
Opcja Nadanie nowego hasła jest dostępna
tylko dla osób, które podały AXA numer
swojego telefonu komórkowego. Jeśli
chcesz zarejestrować swój numer, przejdź
do Zarządzanie dostępem do konta, które
znajduje się w lewym menu.
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Bezpieczeństwo
serwisu
JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z AXA ON-LINE?
W serwisie AXA On-Line zarządzasz swoimi pieniędzmi, dlatego ważne jest, abyś korzystając z niego zachował podstawowe
zasady bezpieczeństwa.
Przed wprowadzeniem hasła na stronie logowania upewnij się, że:

·
·
·

w pasku adresu przeglądarki znajduje się adres https://ul.axa-polska.pl/UL_WWW/login.xhtml
w pasku adresu pojawił się symbol kłódki – oznacza to, że połączenie jest szyfrowane; w zależności od przeglądarki internetowej symbol ten znajduje się przed albo po adresie strony w pasku przeglądarki
witryna *.axa-polska.pl ma wystawiony ważny certyfikat (informację o certyfikacie uzyskasz po kliknięciu w symbol kłódki);
jakiekolwiek ostrzeżenia dot. certyfikatów mogą oznaczać próbę oszustwa i wyłudzenia informacji

8410716

Zalecamy także cykliczne czyszczenie danych w przeglądarce.
Więcej informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z serwisu uzyskasz na stronie logowania po kliknięciu w link
Bezpieczeństwo.

axa.pl

