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INNOWACJA

Serwis mojePZU – platforma pełna korzyści,  
gdzie możesz:

KORZYŚCI

Dlaczego warto mieć konto  
w mojePZU:

    Komfort i wygoda 
W każdej chwili możesz sprawdzić warunki ubezpieczenia na indywidualnym koncie 
przez dowolne urządzenie posiadające dostęp do internetu.

     Oszczędność 
Ograniczaj wydruki i konieczność przechowywania papierowych dokumentów.

    Bezpieczeństwo 
Elektronicznie przesyłanie formularzy między systemami eliminuje ryzyko zagubienia 
papierowej dokumentacji.

     Benefity i rabaty 
Korzystaj z Klubu PZU Pomocni – odbieraj nagrody oraz ciesz się z rabatów naszych 
partnerów.

Przystąpić do ubezpieczenia
grupowego

Szybko zgłosić
szkodę online

Sprawdzić zakres
ubezpieczenia

Śledzić bieżący status
zgłoszonego świadczenia

Skorzystać z wywiadu
medycznego

Umówić/kupić wizytę
lekarską w jednej z licznych 
placówek medycznych

Kupić polisę online
PZU Auto, PZU Dom, 
PZU Wojażer

Korzystać z bonusów
i rabatów w programie
PZU Pomocni

801 102 007  mojepzu.pl



KROK PO KROKU

Załóż konto w serwisie moje.pzu.pl
Aby utworzyć konto w serwisie moje.pzu.pl wystarczy pięć prostych kroków.

Rejestracja konta 
Wejdź na stronę moje.pzu.pl i kliknij „Zarejestruj się”:
• wprowadź swoje dane osobowe,
• wybierz metodę potwierdzenia danych
• uzupełnij brakujący fragment adresu e-mail lub numeru telefonu. 
W przypadku problemów z rejestracją konta skontaktuj się z infolinią PZU 801 102 007 
(opłata zgodna z taryfą operatora), wybierz 5 – pomoc techniczna i obsługa 
serwisu moje.pzu.pl, a następnie wybierz 1 – logowanie i inne sprawy techniczne.

WAŻNE Jeśli nie zaktualizowałeś swoich danych przy zmianie, np. nazwiska lub 
adresu zamieszkania, poprosimy Cię o kontakt z naszą infolinią w celu weryfikacji. 
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne, więc chcemy być pewni, 
że udostępniamy konto mojePZU uprawnionej osobie. 

Aktywacja konta
Na Twój adres e-mail lub podany numer telefonu zostanie wysłana wiadomość,  
w której znajduje się kod aktywacyjny. Wpisz go na formularzu.

WAŻNE Trzykrotne podanie niepoprawnego kodu uwierzytelniającego spowoduje
zablokowanie rejestracji na 30 minut. Po tym czasie można ponownie rozpocząć
proces rejestracji konta. Kod jest ważny 30 minut, jeżeli w tym czasie go nie 
wykorzystasz, możesz wygenerować nowy kod, klikając w „Wyślij ponownie”.

Uzupełnienie formularza
• Wprowadź dane adresowe i kontaktowe,
• ustal hasło do konta,
• zapoznaj się z regulaminem i oświadczeniami.

WAŻNE Hasło do konta powinno zawierać: małą literę, wielką literę, cyfrę i znak 
specjalny  oraz mieć od 8 do 30 znaków.

Potwierdzenie rejestracji
Po poprawnej aktywacji na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający 
założenie konta.

Rejestracja w Klubie PZU Pomocni
Kliknij w ikonę prezentu znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i dołącz 
do klubu, aby korzystać z atrakcyjnych rabatów naszych partnerów.
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Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  
Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

801 102 007  moje.pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

pobierz aplikację mojePZU:

mojepzu
 
  

Poznaj korzyści serwisu moje.pzu.pl


