Nie wypełniać

* F Z D C F I 7 / 1 *

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 drugie

Imię pierwsze

Dokument tożsamości
Rodzaj (należy zaznaczyć jedno, właściwe pole)
Dowód osobisty

Paszport

Seria

Numer

Zgodnie z §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie
członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego
funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia,
obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. Nr 84, poz. 534 ze zm.), informuję, że zmianie uległy następujące dane osobowe:

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

Imię pierwsze

Imię drugie

Dokument tożsamości
Rodzaj (należy zaznaczyć jedno, właściwe pole)
Dowód osobisty

Paszport

Seria

Numer

3. Adres zamieszkania/zameldowania

Adres e-mail

Czy podany wyżej adres służy również do korespondencji?

Nie wypełniać

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Otwartym Funduszu Emerytalnym PZU “Złota Jesień” za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.)*
*Oświadczenie dotyczy osób, które podały adres e-mailowy.

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.pzuofe.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;
- wskazać lub zmienić osoby uprawnione do zgromadzonych środków Członka OFE.
Informacje o rachunku dostępne są również pod numerem infolinii 0 801 102 102 - 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.

