AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB UZUPEŁNIENIU DANYCH CZŁONKA FUNDUSZU

(identyfikacyjne)

Dotychczasowe dane

Nr rachunku w AEGON OFE1)

Adres miejsca zamieszkania

Dane identyfikacyjne

Poni˝ej przedstawiam moje aktualne dane (wype∏niç tylko te dane, które uleg∏y zmianie bàdê sà uzupe∏niane)

Nazwisko

Dow. osob. / Paszport2)

Kraj

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

Adres do korespondencji3)

Kraj

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

Data i podpis

Ma∏˝eƒskie stosunki majàtkowe

Nowe dane Cz∏onka AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego

EGZEMPLARZ DLA FUNDUSZU

Dotychczasowe dane Członka Funduszu (jakimi posługuje si´ Fundusz)

Niniejszym oÊwiadczam, ˝e w zwiàzku ze zmianà ma∏˝eƒskich stosunków majàtkowych polegajàcà na4):
zawarciu zwiàzku
mał˝eƒskiego

rozwodzie / separacji /
uniewa˝nieniu ma∏˝eƒstwa

z dniem

Êmierci
wspó∏ma∏˝onka

ubezw∏asnowolnieniu
wspó∏ma∏˝onka

zawarciu ma∏˝eƒskiej
umowy majàtkowej

nastàpi∏a zmiana ma∏˝eƒskich stosunków majàtkowych.

Od tego dnia pomi´dzy mnà i moim wspó∏ma∏˝onkiem istnieje ustawowa wspólnoÊç majàtkowa (wpisaç w polu po prawej: T - gdy istnieje, N - gdy nie istnieje)

W za∏àczeniu przedstawiam (wpisz liczb´ za∏àczników)

dokumenty.

Data zło˝enia zawiadomienia

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny
ul. Post´pu 18A 02-676 Warszawa
www.aegonpte.pl e-mail: ofe@aegon.pl
infolinia: 0 801 300 900; 022 592 10 00

Podpis Cz∏onka Funduszu

Z2
ODWRÓCIå

Z2

Informacja:
1. W przypadku zmiany sposobu uregulowania mał˝eƒskich stosunków majàtkowych konieczne jest dołàczenie dokumentu, z którego ona wynika.
2. Je˝eli został zawarty zwiàzek mał˝eƒski, a pomi´dzy mał˝onkami nie istnieje ustawowa wspólnoÊç majàtkowa, Członek Funduszu jest zobowiàzany
dołàczyç do niniejszego zawiadomienia dokument potwierdzajàcy ten fakt albo jego kopi´ poÊwiadczonà za zgodnoÊç z oryginałem notarialnie, albo
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego lub administracji paƒstwowej, albo przez dowolnà jednostk´ organizacyjnà Zakładu Ubezpieczeƒ
Społecznych.
3. JeÊli nastàpiło ustanie ustawowej wspólnoÊci majàtkowej Cz∏onek Funduszu jest zobowiàzany dołàczyç do niniejszego zawiadomienia dokument
potwierdzajàcy ten fakt albo jego kopi´ poÊwiadczonà za zgodnoÊç z oryginałem notarialnie, albo przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego
lub administracji paƒstwowej, albo przez dowolnà jednostk´ organizacyjnà Zakładu Ubezpieczeƒ Społecznych. Wyrok sàdu powodujàcy
ustanie ustawowej wspólnoÊci majàtkowej powinien byç prawomocny i opatrzony datà uprawomocnienia si´.
Przypisy:
1) Je˝eli

numer rachunku w AEGON Otwartym Funduszu Emerytalnym ma mniej ni˝ siedem cyfr, prosimy poprzedziç go cyframi „0” tak, aby ∏àcznie
wype∏nione by∏y wszystkie pola.

2) Wstawiç

krzy˝yk w odpowiednie pole.

3)

Niewpisanie adresu korespondencyjnego oznacza, ˝e dotychczasowy nie ulega zmianie.

4)

W przypadku zmiany sposobu uregulowania ma∏˝eƒskich stosunków majàtkowych, prosimy o do∏àczenie orygina∏u lub poÊwiadczonej kopii
dokumentu, z którego wynika dana zmiana.

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny
Infolinia 0 801 300 900 (opłata jak za połàczenie lokalne)
Infolinia dla telefonów komórkowych 022 592 10 00
e-mail: ofe@aegon.pl
specjalny adres korespondencyjny:
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny, 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 636
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