
2. Nazwisko/Nazwa

3. PESEL/REGON

9. Obywatelstwo

Adres zamieszkania/adres siedziby firmy:

UNI-FWP-1122

Proszę podać, jeśli wskazanym
dokumentem tożsamości jest paszport

11.

12. KWOTOWO

13. PROCENTOWO

14. KWOTA WOLNA
      OD OPŁATY
      LIKWIDACYJNEJ

Proszę wypełnić rubryki od 15 do 24.

Proszę wypełnić rubryki od 11 do 24.

CAŁKOWITA

(proszę zaznaczyć tylko jedno pole: 12, 13 albo 14)



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162 A (dalej jako: Aegon TU na Życie 
S.A.). Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu: 801 300 900 oraz +48 22 592 10 00 lub przez e-mail: kontakt@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony 
danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: IODO@aegon.pl. Zebrane dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej dyspozycji, wykonywania umowy 
ubezpieczenia a także w celu spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa ubezpieczenia oraz spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Zebrane dane mogą być 
udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz ich przenoszenia a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
konieczne do rozpatrzenia niniejszej dyspozycji. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej  www.aegon.pl

UNI-FWP-1122

15.

16. Imię 17. Nazwisko/Nazwa

18. 19.

20.

21.

22.

23. 24.

Jeżeli zamierza Pani/Pan wskazać więcej niż jeden numer rachunku do wypłaty - należy zaznaczyć kratkę znakiem X 
i dołączyć formularz „Załącznik do zlecenia wypłaty/wykupu".

Kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy. 
Pole obowiązkowe w przypadku wypłaty realizowanej 
na rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej

Pole obowiązkowe w przypadku 
wypłaty realizowanej na rachunek 
bankowy prowadzony w walucie obcej

21.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa
www.aegon.pl, kontakt@aegon.pl, Infolinia: 801 300 900

Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP 5272279881
Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł opłacony w całości
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