Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

OŚWIADCZENIE

DF 01042017

dotyczące przesyłania informacji w formie elektronicznej

01: Nazwisko i imię Członka Funduszu:
02: Numer PESEL:
03: Nr rachunku Członka Funduszu:
04: Kod pracodawcy

05: Zgodnie z § 68 oraz § 69 Statutu Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” (Fundusz), ja niżej podpisany/a:




wyrażam zgodę

*

nie wyrażam zgody

**

na przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej na konto pocztowe Członka Funduszu na udostępnionej przez Fundusz
stronie internetowej:
www.prte.pl (https://prte.pekao-fs.com.pl/webcdm/Login.html),
do której dostęp jest zabezpieczony i chroniony unikalnym identyfikatorem (loginem):
login stanowi nr rachunku Członka Funduszu oraz hasłem:
hasło stanowi unikalny nr PIN nadany Członkowi Funduszu przez Fundusz umożliwiający indywidualny i zdalny dostęp do rachunku
on-line.
Zakres informacji przesyłanej w formie elektronicznej jest tożsamy co do układu i treści z informacją przesyłaną w formie pisemnej
zwykłą przesyłką listową. W formie elektronicznej jest przesyłana:
-

-

coroczna informacja o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu, terminach dokonanych w tym okresie wpłat
składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o
wynikach działalności lokacyjnej Funduszu,
informacja określająca pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu sporządzana na żądanie
Członka Funduszu.

Oświadczam, iż akceptuję „Warunki użytkowania Serwisu internetowego ON-LINE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy
Świat””, które dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.prte.pl.

06: Data
dzień

miesiąc

rok

07: Podpis Członka Funduszu

08: Pieczęć firmowa i podpis osoby reprezentującej pracodawcę

* Członek Funduszu ma w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej (w celu cofnięcia zgody należy złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem pracodawcy/byłego
pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny)
** Członek Funduszu ma w każdej chwili prawo do wyrażenia zgody na przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej (w celu wyrażenia zgody należy złożyć stosowne
oświadczenie za pośrednictwem pracodawcy/byłego pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny)

Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, wielkimi literami, pismem drukowanym - instrukcja wypełniania druków formularzy PFE Nowy Świat jest dostępna na www.prte.pl

