
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”  

AKTUALIZACJA DANYCH CZŁONKA FUNDUSZU 

Dane Członka Funduszu 01: Nr rachunku Członka Funduszu

02: Nazwisko    03: Imię 

04: Drugie imię   05: Data urodzenia   06: PESEL 

07: Legitymujący(a) się: dowodem osobistym   ,  paszportem   ,  innym dokumentem tożsamości     …………………………………………………………………………………………………….…….…….……… 

08: Seria i numer dokumentu tożsamości 

Adres miejsca zamieszkania: 

09: Ulica        10: Nr domu    11: Nr mieszkania 

12: Miejscowość   13: Kod pocztowy         14: Poczta 

15: Kraj        16: Telefon kontaktowy  

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania): 

17: Ulica        18: Nr domu    19: Nr mieszkania 

20: Miejscowość   21: Kod pocztowy         22: Poczta 

23: Kraj 

Zmiana deklaracji składki dodatkowej:  24: Kod pracodawcy 

25: Miesięczna składka dodatkowa PLN

Upoważniam pracodawcę do naliczania, potrącania z wynagrodzenia oraz odprowadzania na rachunek prowadzony przez Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” zadeklarowanej 
przeze mnie składki dodatkowej. 

26: Deklaruję wniesienie akcji pracodawcy na swój rachunek ilościowy w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym „Nowy Świat” 1) :    Tak      ,            Nie

27: Liczba akcji pracodawcy  sztuk. 

Aktualizacja danych Członka Funduszu jest dokonywana i obowiązuje od następnego dnia roboczego przypadającego po dniu otrzymania przez Fundusz niniejszego formularza. 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej i złożone oświadczenia są prawdziwe i zostały prawidłowo zapisane  
oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub nieprawidłowo zapisanych danych. 

28: Data 

29: Podpis Członka Funduszu 

30: Pieczęć firmowa i podpis osoby reprezentującej pracodawcę  

1) jeżeli przewiduje to Umowa Zakładowa 

  dzień    miesiąc    rok 

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

DF 01042017 
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