
Wniosek o Klauzul´ Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Generali ˚ycie T.U. S.A., ul. Post´pu 15, 02-676 Warszawa, Centrum Klienta tel.: 0 801 343 343, (0 prefix 22) 543 05 43

Prosz´ wype∏niç wniosek du˝ymi drukowanymi literami; ka˝da zmiana powinna zostaç potwierdzona podpisem przez Ubezpieczonego.
Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane sà jako poufne.

1-244-12.2005

Dane
Ubezpieczonego

Imi´

Drugie imi´

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Pesel NIP

Nr dowodu osobistego

Dane kontaktowe
(wype∏niç tylko
jeÊli dane uleg∏y
zmianie)

Adres 
zamieszkania

Adres do
korespondencji
– wype∏niç tylko
jeÊli adres do
korespondencji jest
inny ni˝ adres
zamieszkania

Telefon s∏u˝bowy

Fax

Telefon komórkowy

Telefon domowy

E-mail

Ulica   Aleja  Plac  Osiedle  Skwer  WieÊ  Kolonia  

Ulica   Aleja  Plac  Osiedle  Skwer  WieÊ  Kolonia  Skr. pocztowa

Nazwa ulicy, placu itp. (bez skrótów UL. PL. AL. KOL. OS. itp.) Nr domu Nr mieszkania

–

Poczta (MiejscowoÊç) Kod pocztowy

Nazwa ulicy, placu itp. (bez skrótów UL. PL. AL. KOL. OS. itp.) Nr domu Nr mieszkania

–

Poczta (MiejscowoÊç) Kod pocztowy

Adres urz´du
skarbowego
w∏aÊciwego dla
Ubezpieczonego
w sprawach
opodatkowania
podatkiem
dochodowym od
osób fizycznych

Ulica   Aleja  Plac  Osiedle  Skwer  WieÊ  

Nazwa ulicy, placu itp. (bez skrótów UL. PL. AL. KOL. OS. itp.) Nr domu

–

Poczta (MiejscowoÊç) Kod pocztowy

Numer polisy



Dane dotyczàce
Umowy
o prowadzenie IKE

Komentarze

Dane koñcowe A. OÊwiadczam, ˝e zgodnie z mojà wiedzà i przekonaniem wszystkie odpowiedzi i informacje zawarte powy˝ej sà prawdziwe.
B. Dane osobowe zawarte we wniosku sà podane przeze mnie dobrowolnie i wyra˝am zgod´ na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
C. Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e dane osobowe podane przeze mnie we wniosku i innych dokumentach, zbierane sà przez Generali

˚ycie T.U. S.A. w zwiàzku z prowadzeniem ubezpieczenia i Indywidualnego Konta Emerytalnego.
D. Ponadto oÊwiadczam, ˝e zosta∏em(am) poinformowany(a) o adresie siedziby administratora danych, którym jest Generali ˚ycie T.U. S.A.,

okreÊlonej w niniejszym dokumencie, w celu zbierania danych, przewidywanych odbiorcach danych osobowych oraz o przys∏ugujàcym
mi prawie wglàdu oraz poprawiania danych osobowych.

E. Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie przez Generali ˚ycie T.U. S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z póên. zm.), moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie, dla celów
zwiàzanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

F. Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dla celów zwiàzanych z zawarciem i wykonywaniem
niniejszej umowy, w celach promocyjno-reklamowych przez podmioty nale˝àce do Grupy Generali w Polsce, rozumianej jako grupa spó∏ek
obejmujàca Generali Finance Sp. z o.o., Generali T.U. S.A., Generali ˚ycie T.U. S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
oraz podmioty polskie zwiàzane kapita∏owo oraz dominujàce i zale˝ne w rozumieniu przepisów kodeksu spó∏ek handlowych w stosunku
do wy˝ej wymienionych spó∏ek*.

G. OÊwiadczam, ˝e zapozna∏em si´ i akceptuj´ tekst Ogólnych Warunków IKE.
H. OÊwiadczam, ˝e:

1) nie gromadz´ Êrodków na IKE prowadzonym przez innà instytucj´ finansowà oraz, ˝e w danym roku kalendarzowym nie dokona∏em(am) 

wyp∏aty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego TAK NIE
2) posiadam IKE prowadzone przez**:

nazwa instytucji

i potwierdzam, ˝e dokonam wp∏aty transferowej do Generali ˚ycie T.U. S.A.
3) zosta∏em(am) pouczony(a) o konsekwencjach***

–  gromadzenia oszcz´dnoÊci na wi´cej ni˝ jednym IKE oraz
–  podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonano wp∏aty transferowej z uprzednio posiadanego IKE

do programu emerytalnego.

* Niepotrzebne skreÊliç
** Wype∏nia jedynie osoba, która w oÊwiadczeniu H. pkt 1. zaznaczy∏a odpowiedz NIE (tj. gromadzi Êrodki na IKE)
*** W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Ubezpieczajàcy podlega odpowiedzialnoÊci przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia

10 wrzeÊnia 1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930, z póên. zmianami) oraz w przypadku gromadzenia oszcz´dnoÊci
na wi´cej ni˝ jednym IKE, z zastrze˝eniem art. 14 i 23 Ustawy, opodatkowaniu w trybie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, podlegajà dochody uzyskane z tytu∏u gromadzenia oszcz´dnoÊci na wszystkich IKE.

MiejscowoÊç Data podpisania wniosku

Podpis Ubezpieczonego

– –

Miesi´czna

Kwartalna

Pó∏roczna

Roczna

Polecenie zap∏aty

Fundusz agresywny

Fundusz mieszany

Fundusz obligacji

Cz´stotliwoÊç p∏atnoÊci
sk∏adek regularnych IKE*

Forma p∏atnoÊci kolejnych
sk∏adek regularnych IKE*

Wybór ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych / alokacja
sk∏adek regularnych IKE w % (suma = 100)

* p∏atnoÊci sk∏adek mogà byç realizowane wy∏àcznie
z cz´stotliwoÊcià i w formie, które wynikajà z Umowy LeoLife WysokoÊç sk∏adki regularnej IKE ,


