FZDCFI / 11 / 1

Nie wypełniać

FORMULARZ ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU

dotyczy rachunku nr
W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 24

1. Członek Funduszu - Pani/Pan (Należy wpisać dane osobowe zgłoszone do Funduszu)

Imię pierwsze

Dokument tożsamości
Rodzaj (należy zaznaczyć jedno, właściwe pole)
Numer

Seria

Paszport

Dowód osobisty

2. Aktualne dane osobowe (Należy wpisać tylko nowe dane w przeznaczone dla nich pola)

Imię pierwsze

Imię drugie

Obywatelstwo
Polskie

Inne

Dokument tożsamości
Rodzaj (należy zaznaczyć jedno, właściwe pole)
Paszport

Dowód osobisty

Seria

Numer

3. Adres zamieszkania/zameldowania (Należy wpisać pełny adres)

Adres e-mail

(Wypełnić w przypadku zaznaczenia pola Inny)
Polska

Inny

Czy podany wyżej adres służy również do korespondencji?
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724 NIP 526-22-60-035, REGON 013273720, wysokość kapitału zakładowego: 32 000 000,00 PLN (w pełni opłacony)
www.pzu.pl. infolinia: 801 102 102

Nie wypełniać

(Wypełnić w przypadku zaznaczenia pola Inny)
Polska

Inny

Wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez
PTE PZU SA z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24.

Wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych następującym podmiotom:
PZU Życie SA, PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00 – 133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA
z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo z PTE PZU SA. Powyższe dane podaję dobrowolnie.

Informacje roczne i na żądanie o środkach zgromadzonych na rachunku chcę otrzymywać pocztą elektroniczną na adres e-mail zgłoszony przeze mnie
do Funduszu (w przypadku braku adresu e-mail lub podania błędnego adresu e-mail informacje będą przekazywane listem zwykłym na adres do
korespondencji).

Informacje, dla Członka OFE PZU „Złota Jesień”, dotyczące prowadzonego rachunku są dostępne on-line, po zalogowaniu (podaniu nr rachunku oraz kodu
PIN) na stronie internetowej www.pzu.pl
Przez całą dobę w dowolnej chwili można:
- sprawdzić stan swoich środków zgromadzonych w OFE PZU „Złota Jesień”;
- uzyskać szczegółowe informacje o swoim rachunku;
- poinformować o rodzaju małżeńskich stosunków majątkowych;
- zgłosić zmianę swoich danych osobowych;
v2
- wskazać lub zmienić osoby uprawnione do zgromadzonych środków Członka OFE.
Informacje o rachunku dostępne są również pod numerem infolinii 801 102 102 - przez całą dobę możliwy jest dostęp do informacji w systemie tonowym,
a w dni powszednie w godz. od 8.00 do 22.00 do dyspozycji jest nasz konsultant.

