Logowanie
do serwisu AXA On-Line
EKRAN LOGOWANIA DO SERWISU 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.

axa.pl

Logowanie
do serwisu AXA On-Line
Po poprawnym zalogowaniu przejdziesz
do ekranu weryfikacji danych.
W tym miejscu możesz:

·
·

podać adres e-mail, który może służyć
jako Twój login do serwisu
Uzupełnienie adresu e-mail nie jest
niezbędne.
aktualizować swój numer telefonu
komórkowego, aby szybciej otrzymać
w przyszłości potrzebne Ci informacje,
m.in. hasło tymczasowe do serwisu,
gdy zapomnisz swoje.

Jeżeli nie chcesz dokonywać żadnych
zmian, wybierz Potwierdź.

Ekran Twojego rachunku w AXA OFE
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Aktywacja serwisu
AXA On-Line
AKTYWACJA SERWISU AXA ON-LINE
Gdzie znajduje się serwis AXA On-Line?
Wejdź na www.axa.pl kliknij czerwony
przycisk Zaloguj się po prawej stronie.

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

·
·
·
·
·
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wybierz opcję "Rejestracja" po lewej
stronie
w polu Login wpisz AXAKOD, który
otrzymałeś w korespondencji od AXA
wybierz PESEL lub dokument tożsamości,
którego numery za chwilę podasz
wpisz wybrane losowo cyfry PESEL lub
wybranego dokumentu tożsamości
kliknij Potwierdź

Aktywacja serwisu
AXA On-Line
Krok 2

·
·
·

wpisz numer swojego telefonu
komórkowego, na który prześlemy Ci
hasło tymczasowe, i kliknij Wyślij
w ciągu 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 login.
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 Potwierdź.
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Przypomnienie hasła
do serwisu
PRZYPOMNIENIE HASŁA DO SERWISU
Każdy może zapomnieć swoje hasło do serwisu. Otrzymanie nowego nie wymaga kontaktowania się z konsultantem infolinii.
Wystarczy, że skorzystasz z opcji Nadanie nowego hasła. Opcja Nadanie nowego hasła jest dostępna tylko dla osób, które
zarejestrowały numer swojego telefonu komórkowego.
Podaj swój login (AXAKOD lub e-mail),
jeśli go ustanowiłeś, przepisz kod
z obrazka i wyślij.
Otrzymasz od nas SMS-em hasło
tymczasowe, które pozwoli Ci
szybko zalogować się do serwisu.

Po wprowadzeniu hasła otrzymanego
SMS-em pojawi się ekran, w którym
należy wprowadzić nowe hasło do
serwisu.
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Funkcjonalności
serwisu
DLACZEGO WARTO TU ZAGLĄDAĆ?
Bądź dobrze poinformowany:
dostęp do listu rocznicowego z podsumowaniem wszystkich składek za dany rok
dostęp do formularza reklamacji do ZUS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu składek
dostęp do raportów ze wszystkimi operacjami dokonanymi na danym rachunku
możliwość samodzielnego obliczenia właściwej składki z ZUS za pomocą kalkulatora
możliwość aktualizacji danych osobowych i kontaktowych.

8420716

·
·
·
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