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Cel dokumentu 

Przedstawienie procedury dla Zakładów Ubezpieczeń (ZU), dotyczącej dostępu do Rejestru Agentów 

Ubezpieczeniowych (RAU) w wersji On-line. W szczególności:  

1. otrzymywania dostępu do konta systemu przez pracowników ZU,  

2. otrzymywania i zmiany hasła jednorazowego,  

3. blokowania konta w procedurze awaryjnej,  

4. usuwania konta, 

5. ponownego dostępu do konta w wypadku utraty hasła.  

 

 

1. Założenia do procedury otrzymywania dostępu do systemu RAU On-line 

 

Podstawowe założenia do procedury:  

 Departament Pośredników Finansowych (DPF) każdorazowo będzie udzielać pozwolenia na 

przekazanie hasła dla ZU na podstawie pisemnego „Wniosku o nadanie dostępu do systemu 

RAU On-line”. 

 Do „Wniosku o nadanie dostępu do systemu RAU On-line” należy dołączyć dokumenty 

wskazane w § 4 ust. 3 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2010r. w 

sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych”. 

 Do „Wniosku o usunięcie dostępu do systemu RAU On-line” należy dołączyć dokument 

wskazany w § 4 ust. 3 pkt 1. „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2010r. w 

sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych”. 

 Wszystkie konta dostępowe dla pracowników jednego ZU będą miały taki sam poziom 

uprawnień użytkownika.  

 Na podstawie zgłoszenia DPF, administrator systemu utworzy login i hasło do jednokrotnego 

zalogowania się do systemu. 

 Login i hasło jednorazowe będą przesyłane przez DPF na wskazany we wniosku adres ZU 

oddzielnymi listami poleconymi.  

 Podczas pierwszego zalogowania do systemu użytkownik będzie miał obowiązek zmiany 

hasła.  

 Blokowanie hasła będzie możliwe na podstawie zgłoszenia telefonicznego do Service Desk. 

 Dezaktywacja hasła będzie dokonywana na podstawie pisemnego wniosku ZU. 

 Wzory wniosków jakie będą składały ZU do Urzędu, a o których mowa w niniejszym 

dokumencie, znajdować się będą na stronie internetowej UKNF. 
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Mechanizm zabezpieczeń Lotus Domino użyty w systemie, pozwala na wymuszenie zmiany hasła dla 

każdego z użytkowników bazy Lotus Domino, jak również na ustalenie reguł konstrukcji hasła. W 

związku z tym w systemie powstanie reguła, która będzie wymuszała zmianę hasła każdego 

użytkownika systemu co 30 dni oraz obowiązywać będzie długość hasła – minimum 8 znaków. Hasło 

będzie spełniać wymogi obowiązujące w systemach, w których przechowywane są dane osobowe.  

 

 

2. Wniosek o nadanie dostępu do systemu RAU dla pracownika ZU 

 

Dokument „Wniosek o nadanie dostępu do systemu RAU On-line” będzie udostępniony na stronie 

internetowej UKNF. Będzie zawierać następujące informacje: 

1. datę i miejsce utworzenia wniosku, 

2. nazwę i kod ZU, 

3. adres korespondencyjny na jaki należy przesłać login i hasło jednorazowe do systemu, 

4. dane pracownika, dla którego ZU wnioskuje o dostęp: 

a. imię, 

b. nazwisko, 

c. data urodzenia, 

d. miejsce zamieszkania 

5. własnoręczny podpis osób uprawnionych do reprezentacji ZU, 

6. pieczęć ZU. 

 

Wniosek powinien być przesłany listem poleconym do Departamentu Pośredników Finansowych KNF. 

Prawdziwość reprezentacji będzie weryfikowana przez pracowników DPF. Wnioski będą 

przechowywane przez DPF z zachowaniem zasad obowiązujących dla przechowywania danych 

osobowych. 

 

 

3. Utworzenie konta i hasła jednorazowego w RAU dla pracownika ZU 

 

Po weryfikacji i akceptacji „Wniosku o nadanie dostępu do systemu RAU On-line”  przez DPF do 

administratora systemu zostanie przesłana informacja drogą elektroniczną, że należy utworzyć konto 

użytkownika z hasłem jednorazowym. Login użytkownika będzie unikalny. Hasło jednorazowe będzie 

składać się z minimum 8 znaków (duże litery, liczby). 

Informacja zwrotna z loginem i hasłem zostanie przesłana do DPF drogą elektroniczną. W DPF 

powstanie dokument zawierający informacje o utworzeniu konta, który następnie będzie przesłany do 
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ZU listem poleconym na wskazany przez ZU adres we wniosku. Dla każdego loginu i dla każdego 

hasła będzie wysłany do ZU osobny list polecony. W przypadku listu z hasłem, informacja o haśle 

będzie znajdować się w bezpiecznej kopercie z nadrukowanym na niej imieniem i nazwiskiem osoby, 

do której ma trafić hasło. Koperta będzie zabezpieczona przed ewentualnym odczytaniem zawartości 

bez jej otwierania.     

 

4. Zmiana hasła jednorazowego na 30-dniowe. 

 

Po otrzymaniu loginu i hasła jednorazowego pracownik ZU, dla którego wnioskowano o dostęp, 

powinien zalogować się do systemu oraz dokonać zmiany hasła jednorazowego na 30-dniowe. Hasło 

30-dniowe będzie składać się z minimum 8 znaków (duże litery, liczby). Po 30 dniach jeśli nie dojdzie 

do zamiany hasła użytkownik nie będzie mógł pracować w systemie. Przystąpienie do pracy będzie 

możliwe po zmianie hasła polegającego na wpisaniu do systemu starego hasła, a następnie podaniu 

nowego i powtórnym wpisaniu nowego hasła.   

 

 

5. Usunięcie konta. 

 

Usuwanie konta odbywać się będzie w formie analogicznej, jak w przypadku „Wniosku o nadanie 

dostępu do systemu RAU On-line”.. Dokument „Wniosek o usunięcie dostępu do systemu RAU 

On-line” będzie udostępniony na stronie internetowej UKNF i będzie zawierać: 

1. datę oraz miejsce utworzenia wniosku o usuniecie konta, 

2. nazwę i kod ZU, 

3. dane pracownika dla którego ZU wnioskuje o usunięcie dostępu: 

a. imię, 

b. nazwisko, 

c. data urodzenia, 

d. miejsce zamieszkania 

4. własnoręczny podpis osób uprawnionych do reprezentacji ZU, 

5. pieczęć ZU. 

 

Wniosek powinien być przesłany listem poleconym do Departamentu Pośredników Finansowych KNF. 

Prawdziwość reprezentacji będzie weryfikowana przez pracowników DPF. Wnioski będą 

przechowywane przez DPF z zachowaniem zasad obowiązujących dla przechowywania danych 

osobowych. 
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Przyjmuje się możliwość czasowego, natychmiastowego dezaktywowania konta na podstawie 

zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną do Service Desk UKNF, przez pracowników DPF 

lub pracowników ZU. Dezaktywacja będzie obowiązywać przez okres 3 tygodni. Czas ten będzie 

przeznaczony na wyjaśnienie powodów dezaktywacji lub dostarczenie do DPF „Wniosku o usunięcie 

dostępu do systemu RAU” danego pracownika ZU. W wypadku awaryjnego zgłoszenia z ZU do 

Service Desk, każdorazowo taka sytuacja będzie zgłaszana do wyjaśnienia dla DPF. W przypadku 

braku odpowiedzi konto pracownika ZU będzie usuwane. 

 

 

6. Przypadki związane z utraceniem hasła przez pracownika ZU. 

 

W sytuacji utracenia hasła przez pracownika ZU, nie przewiduje się procedur lub mechanizmów 

dodatkowych służących przypomnieniu hasła. W takich przypadkach obowiązywać będzie procedura 

ponownego nadania unikatowego loginu i hasła, opisana w punkcie 2 tego dokumentu. 

 

 

 

  

 

 

 


