Formularz uzupełnienia numeru telefonu uczestnika PPK
w Generali Investments TFI
The form used to complete the PPK Participant's phone number
Miejscowość / City

Data / Date

Instrukcja krok po kroku / Instruction:
1.
2.

Wypełnij formularz DRUKOWANYMI literami.

Fill out the form in CAPITAL letters.

Podane dane: imię i nazwisko oraz 4 ostatnie cyfry numeru PESEL służą weryfikacji tożsamości, a numer telefonu posłuży do aktywacji Serwisu
Transakcyjnego (ST).

The given data: name, surname and last 4 digits of PESEL no. are used for identify vericifaction and the phone no. will be used to activate the Transactional Service (ST).

3.

Wypełniony i podpisany formularz zeskanuj lub sfotografuj. Plik prześlij na adres Towarzystwa: pok.emerytalne-tfi@generali.pl.
W temacie wiadomości wpisz: PPK-uzupełnienie numeru telefonu.

Scan or photograph the completed and signed form. Send the file to the Company address: pok.emerytalne-tfi@generali.pl. In the subject of the message enter:
PPK-uzupełnienie numeru telefonu.

4.

Towarzystwo w ciągu kilku dni zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Twoje dane zostaną uzupełnione o podany numer
telefonu, a my przygotujemy dla Ciebie dostęp ST.

The Company will verify the form within a few days. In the case of positive verification, your data will be supplemented by the phone no. and we will prepare access to the
Transactional Service.

5.

Na adres e-mail podany przy zgłoszeniu do PPK wyślemy Ci link aktywacyjny do ST wraz z instrukcją aktywacji.

We will send you an activation link together with the activation instructions to the e-mail address provided when submitting to PPK.

Dane Uczestnika PPK
PPK Participant's Data
Imię i nazwisko
Name and surname

Ostatnie 4 cyfry numeru PESEL
Last 4 digits of PESEL number

Nazwa pracodawcy
Employer's name

Oświadczenie Uczestnika PPK
PPK Participant's Statement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Generali Horyzont
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorska 18, (00-082 Warszawa) w celu realizacji Umowy o Prowadzenie PPK, a w szczególności w celu uzupełnienia moich danych
identyfikacyjnych o numer telefonu oraz aktywację Serwisu Transakcyjnego.

I consent to the processing of my personal data (i.e. the phone No. provided by me) by Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty and Generali Investments TFI
SA with its registered office in Warsaw at Senatorska 18, (00-082 Warsaw) in order to implement the PPK Contract, and in particular to complete my identification data with a phone
No. and activation of the Transactional Service.

Deklarowany numer telefonu
Declared phone No.

Podpis osoby uzupełniającej numer telefonu
Signature of the person completing the phone No.
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