
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”  

DYSPOZYCJE 

Dane Członka Funduszu 01: Nr rachunku Członka Funduszu

02: Nazwisko  

03: Imię     04: PESEL

05: Składający dyspozycję: 

Członek Funduszu   ,  Osoba uposażona    ,  Spadkobierca    ,  Współmałżonek    ,  Inna osoba     ……………………..………………………………………………………………………………..……….

06: Nazwisko 

07: Imię    08: Drugie imię  

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

10: Seria i numer dokumentu tożsamości  11: PESEL 

Adres miejsca zamieszkania: 

12: Ulica       13: Nr domu    14: Nr mieszkania 

15: Miejscowość   16: Kod pocztowy        17: Poczta 

18: Kraj       19: Telefon kontaktowy  

20: Wypłata  :  jednorazowa    ,  miesięczna    ,  ratalna   ,  ilość rat w roku     , 21: Wypłata transferowa  22: Zwrot środków 

23: Forma wypłaty:    PRZELEW   GOTÓWKA   

24: Kwota: PLN    lub    ilość jednostek rozrachunkowych    

SŁOWNIE: 

25: Numer rachunku bankowego: 

26: Nazwa banku: 

27: Na rzecz: 

28: Wypowiedzenie udziału w Pracowniczym Programie Emerytalnym 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………….……. oświadczam, iż z dniem roku,  

na skutek …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… wypowiadam udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

29: Inne 

30: Data 31: Podpis osoby składającej dyspozycję    32: Pieczęć firmowa i podpis osoby reprezentującej pracodawcę

  dzień    miesiąc    rok 

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

należy wpisać NRB - 26 cyfrowy numer rachuku bankowego

DF 01042017 
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