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1. Usługa czat jest oferowana Klientom zainteresowanym funkcjonowaniem Pracowniczych Planów 

Kapitałowych zarządzanych przez PKO Emerytura-sfio (dalej „Użytkownicy”). Usługa czat 

oferowana jest bezpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Użytkownika 

niniejszych „Zasad korzystania z usługi „czat” w PKO TFI” (dalej „Zasady”) dostępnych pod 

adresem:  https://www.pkotfi.pl/media_files/7ce00dd8-8d80-4624-932f-03bcecb0d6b5.pdf 

oraz po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej udostępnionej pod 

adresem: https://www.pkotfi.pl/rodo/. 

2. Usługa czat jest formą komunikacji bezpośredniej PKO TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) z 

Użytkownikiem, do której dochodzi na skutek działania podjętego przez Użytkownika 

korzystającego z narzędzia informatycznego udostępnionego na stronie internetowej: 

https://www.ippk.pl  (dalej „czat”). Językiem obowiązującym podczas prowadzenia rozmów czat 

jest język polski. 

3. Usługa czat dostępna jest dla Użytkownika od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 

17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z zastrzeżeniem punktu 5. 

4. W ramach usługi czat Eksperci on-line będą udzielali odpowiedzi na podstawowe pytania 

związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych zarządzanych przez PKO 

Emerytura-sfio oraz obsługą aplikacji iPPK (dalej „PPK”). Ekspert on-line może rekomendować 

Użytkownikowi kontynuację rozmowy za pośrednictwem infolinii Towarzystwa pod numerem 

telefonu (22) 539 23 57 w sytuacji, gdy informacje, o które prosi Użytkownik, wymagają 

dodatkowych wyjaśnień ze strony Użytkownika, szczegółowego omówienia poruszonego 

zagadnienia lub niezbędna okaże się autoryzacja Użytkownika.  

5. Dostęp do czat może być czasowo ograniczony lub wyłączony na skutek przerw technicznych, 

braku wolnych sesji, a także z innych przyczyn, w tym decyzji Towarzystwa. 

6. W przypadku braku wolnych sesji system kolejkuje oczekujące rozmowy poczynając od 

rozpoczętych najwcześniej. Towarzystwo nie odpowiada za zakłócenia, jeśli są one wywołane siłą 

wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 

7. Jeśli Użytkownik umieszcza w trakcie rozmowy czat swoje imię i nazwisko, dane identyfikacyjne 

bądź inne dane stanowiące dane osobowe Użytkownika lub osób trzecich, Użytkownik wyraża 

zgodę na wykorzystanie ich zgodnie z Zasadami. Towarzystwo może przekazywać dane 

Użytkownika lub wskazanych przez niego osób trzecich wyłącznie podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie Towarzystwa, m.in. PKO BP Finat sp. z o.o. przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z Towarzystwem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

Towarzystwa. 
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8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść rozmów oraz przesyłanych materiałów, a także 

oświadcza, iż przysługują mu do nich stosowne autorskie prawa majątkowe. Użytkownik 

oświadcza, iż wszelkie treści, a w tym zapisy rozmów i przesyłane materiały zostają przez niego 

udostępnione dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich zapisywanie, przetwarzanie, archiwizowanie 

oraz przesyłanie przez Towarzystwo, a także przez podmioty trzecie działające na zlecenie 

Towarzystwa. 

9. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że treści przekazywane mu przez 

Towarzystwo w czasie rozmowy czat nie będą stanowiły oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego. 

10. Zabrania się w szczególności używania słownictwa niecenzuralnego lub uznanego za obraźliwe, 

podejmowania tematów niezwiązanych z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 

oraz blokowania sesji. Towarzystwo może zadecydować o przerwaniu lub uniemożliwieniu 

dostępu do czat Użytkownikowi bez podania przyczyn w przypadku odnotowania 

niedopuszczalnych zachowań Użytkownika. 

11. Użytkownik musi mieć świadomość, że korzystanie z czat może się wiązać z zewnętrznymi 

zagrożeniami. Każde korzystanie z Internetu niesie za sobą zagrożenie zainfekowania systemu 

teleinformatycznego złośliwym oprogramowaniem. Dlatego ważne jest, by komputer Użytkownika 

miał odpowiednie i regularnie aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Innym rodzajem 

zagrożenia jest działalność tzw. hackerów, którzy mogą włamać się do komputera lub skrzynki    

e-mailowej Użytkownika. 

12. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z obsługą za pośrednictwem czat. Do 

rozpatrywania reklamacji w związku z obsługą za pośrednictwem czat będą miały odpowiednie 

zastosowanie Zasady Składania i Rozpatrywania Reklamacji w PKO Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. opublikowane na stronie Towarzystwa: 

https://www.pkotfi.pl/media_files/2925aa8a-9b6c-4b90-9bd2-6c390fb630e1.pdf. 

13. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2019 roku. 

https://www.pkotfi.pl/media_files/2925aa8a-9b6c-4b90-9bd2-6c390fb630e1.pdf

