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DANE CZŁONKA FUNDUSZU (zapisane na rachunku)

Imię:                Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:                               Data urodzenia:

Nr rachunku:          Seria i nr dokumentu tożsamości:

AKTUALNE DANE (w przypadku zmiany, należy wpisać wyłącznie dane, które uległy zmianie)

Imię:              Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:             Rodzaj dokumentu tożsamości:

Data urodzenia:           Seria i nr dokumentu tożsamości:

AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA (w przypadku zmiany, należy wpisać pełny nowy adres)

Ulica lub wieś:

Nr domu:           Miejscowość:

Nr lokalu:           Kraj:

Kod pocztowy:              Poczta:

AKTUALNY ADRES KORESPONDENCYJNY (w przypadku zmiany, należy wpisać nowy adres, jeżeli jest inny niż zamieszkania)

Ulica lub wieś:

Nr domu:          Miejscowość:

Nr lokalu:          Kraj:

Kod pocztowy:             Poczta:

DODATKOWE DANE KONTAKTOWE

Telefon:                                                          
 
E-mail:

INFORMACJA O ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM I STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH (wypełnić w przypadku zmiany w stosunku do poprzedniego oświadczenia)

W związku ze zmianą małżeńskich stosunków majątkowych polegających na (należy krzyżykiem zaznaczyć właściwą kratkę):

    zawarciu związku małżeńskiego        rozwodzie/separacji/unieważnieniu małżeństwa                         śmierci współmałżonka

    ubezwłasnowolnieniu małżonka        zawarciu umowy małżeńskiej

z dniem              nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych. 

Od tego dnia pomiędzy mną i moim współmałżonkiem istnieje ustawowa wspólność majątkowa             TAK               NIE

W przypadku ustania ustawowej wspólności majątkowej można dokonać podziału środków na rachunku w Aegon OFE. Należy wówczas przesłać 

dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej oraz dokument określający sposób podziału środków na rachunku. 

Formularz zmiany danych członka Aegon OFE

–

–
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D D - M M - R R R R

Otwarty Fundusz Emerytalny

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest  Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 801 218 218 oraz 22 640 48 48 lub 
email: ofe@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IOD-ofe@aegon.pl. 

Przypominamy o przysługującym każdemu prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne.
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WAŻNE INFORMACJE

• Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Fundusz o stosunkach 
majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.

• Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, który pozostaje w związku małżeńskim, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 
o każdorazowej zmianie w stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone 
na jego rachunku w Funduszu.

• Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zobowiązany do zawiadomienia Funduszu o każdorazowej zmianie w stosunku  
do treści oświadczeń, o których mowa powyżej. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie, telefonicznie lub wysyłając e-mail z indywidualnego konta 
utworzonego w aplikacji internetowej OFE Rachunek. Na żądanie Funduszu Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty potwierdzające dowód zmian, o których mowa powyżej.

• Członek Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego niezwłocznie informuje na piśmie Fundusz o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu 
zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również poczty, a także numeru 
PESEL, a w przypadku gdy Członkowi nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, ofe@aegon.pl, www.aegon.plAegon Otwarty Fundusz Emerytalny Infolinia: 801 218 218, 22 640 48 48

Data złożenia oświadczenia

Podpis członka Funduszu

D D - M M - R R R R

OŚWIADCZENIA DOBROWOLNE (należy zaznaczyć właściwe)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Aegon OFE oraz innych informacji dotyczących członkostwa  
w Funduszu w formie elektronicznej na indywidualne konto w aplikacji OFE Rachunek udostępnionej na stronie internetowej www.aegon.pl. 

 TAK             NIE

1.   Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych wynikających z umowy o członkostwo w Aegon OFE, Aegon Powszechnemu Towarzystwu 
Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 oraz innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Aegon w celach marketingowych, 
w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej 
oferty.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów z grupy kapitałowej Aegon, tj. Aegon Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą  
w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5, Aegon Magarorszag Altalanos Biztosito S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy  
ul. Katowickiej 47, Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47 oraz Aegon Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.             

 TAK            NIE

2.    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 oraz 
innych podmiotów z grupy kapitałowej Aegon – pod warunkiem wyrażenia zgody w pkt 1 – informacji handlowo-marketingowych z użyciem 
urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez: 

                                       wiadomości SMS/MMS:      TAK             NIE

wiadomości e-mail:               TAK             NIE

kontakt konsultanta              TAK             NIE

automatyczne połączenia głosowe           TAK             NIE


