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FORMULARZ ZAWIADOMIENIA
o zawarciu związku małżeńskiego

i powstałych stosunkach majątkowych małżeńskich

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 34,
poz. 189 ze zm.)

a) pozostaję ze współmałżonkiem we wspólnocie majątkowej

b) między małżonkami nie istnieje małżeńska wspólność majątkowa

Jako dowód braku małżeńskiej wspólności majątkowej do Formularza dołączam:
Należy wskazać rodzaj dołączonego dokumentu -  umowa w formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie sądu

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Imię pierwsze

Nie wypełniać

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

dotyczy rachunku nr

Dowód osobisty

Dokument tożsamości

NumerSeriaPaszport

Rodzaj (należy zaznaczyć jedno, właściwe pole)

Uwaga: Należy dołączyć odpis/wypis dokumentu potwierdzającego brak wspólności ustawowej lub jego kopię poświadczoną na zgodność z oryginałem
przez organ który go wydał, notariusza lub uprawnionego pracownika PTE PZU SAalbo PZU Centrum Operacji SA.

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

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).

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