Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

OŚWIADCZENIE

DF 01042017

dotyczące przesyłania informacji w formie elektronicznej

01: Nazwisko i imię Członka Funduszu:
02: Numer PESEL:
03: Nr rachunku Członka Funduszu:
04: Kod pracodawcy

05: Zgodnie z § 68 oraz § 69 Statutu Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” (Fundusz), ja niżej podpisany/a:




wyrażam zgodę

*

nie wyrażam zgody

**

na przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej na konto pocztowe Członka Funduszu na udostępnionej przez Fundusz
stronie internetowej:
www.prte.pl (https://prte.pekao-fs.com.pl/webcdm/Login.html),
do której dostęp jest zabezpieczony i chroniony unikalnym identyfikatorem (loginem):
login stanowi nr rachunku Członka Funduszu oraz hasłem:
hasło stanowi unikalny nr PIN nadany Członkowi Funduszu przez Fundusz umożliwiający indywidualny i zdalny dostęp do rachunku
on-line.
Zakres informacji przesyłanej w formie elektronicznej jest tożsamy co do układu i treści z informacją przesyłaną w formie pisemnej
zwykłą przesyłką listową. W formie elektronicznej jest przesyłana:
-

-

coroczna informacja o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu, terminach dokonanych w tym okresie wpłat
składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o
wynikach działalności lokacyjnej Funduszu,
informacja określająca pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu sporządzana na żądanie
Członka Funduszu.

Oświadczam, iż akceptuję „Warunki użytkowania Serwisu internetowego ON-LINE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy
Świat””, które dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.prte.pl.

06: Data
dzień

miesiąc

rok

07: Podpis Członka Funduszu

08: Pieczęć firmowa i podpis osoby reprezentującej pracodawcę

* Członek Funduszu ma w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej (w celu cofnięcia zgody należy złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem pracodawcy/byłego
pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny)
** Członek Funduszu ma w każdej chwili prawo do wyrażenia zgody na przesyłanie informacji wyłącznie w formie elektronicznej (w celu wyrażenia zgody należy złożyć stosowne
oświadczenie za pośrednictwem pracodawcy/byłego pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny)

Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, wielkimi literami, pismem drukowanym - instrukcja wypełniania druków formularzy PFE Nowy Świat jest dostępna na www.prte.pl

Szanowni Członkowie
Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (Fundusz) to instytucja zarządzająca Państwa środkami gromadzonymi na indywidualnych rachunkach
prowadzonych w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Od ponad 15 lat dokładamy starań, aby nie tylko skutecznie pomnażać oszczędności
emerytalne pracowników uczestniczących w PPE, ale również nieustannie doskonalić i rozszerzać formy Państwa kontaktu z Funduszem. Wszystko po to,
abyście dysponowali Państwo najbardziej nowoczesnymi i funkcjonalnymi narzędziami umożliwiającymi dynamiczny i nieograniczony monitoring rachunku
prowadzonego przez Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”.
Katalog udostępnionych Państwu narzędzi umożliwiających monitoring rachunku i kontakt z Funduszem obejmuje:





infolinię Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” pod nr telefonu 22 310 04 54,
bezpośredni kontakt z pracownikami Towarzystwa pod nr telefonu 22 640 32 27,
elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej www.prte.pl,
newsletter, na który można zapisać się na naszej stronie internetowej www.prte.pl, aby otrzymywać Biuletyn Informacyjny Pracowniczego Funduszu
Emerytalnego „Nowy Świat” na wskazany adres poczty e-mail,
 bieżący monitoring stanu środków na rachunku za pośrednictwem Serwisu internetowego ON-LINE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy
Świat” (Serwis ON-LINE) dostępnego na stronie internetowej www.prte.pl w panelu „Sprawdź stan rachunku” po zalogowaniu się z wykorzystaniem
udostępnionego Państwu unikalnego nr PIN,
 przesyłanie corocznej informacji o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu,
 przesyłanie informacji określającej pieniężną wartość środków na rachunku sporządzanej na żądanie Członka Funduszu.
Pragniemy Państwa poinformować, że z początkiem roku 2016 wdrażamy nowe funkcjonalne narzędzie komunikacji pomiędzy Funduszem, a jego
Członkami - przesyłanie w formie elektronicznej informacji na konto pocztowe Członka Funduszu na udostępnionej przez Fundusz dotychczasowej
stronie internetowej www.prte.pl w Serwisie ON-LINE w panelu „Sprawdź stan rachunku/Odbierz korespondencję”.
To od dawna oczekiwane przez Członków Funduszu narzędzie, które umożliwi natychmiastowy odbiór on-line korespondencji kierowanej przez Fundusz do
uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Coroczna informacja o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu oraz każda informacja
na żądanie o wartości środków będzie od teraz umieszczana na koncie pocztowym Członka Funduszu - tym samym koncie, na którym dotychczas Członek
Funduszu mógł po zalogowaniu się sprawdzić aktualny stan swojego konta. Teraz Członek Funduszu odbierze w tym samym miejscu również korespondencję,
która dotychczas przesyłana była listownie.
ZALETY OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ SĄ WYJĄTKOWE:
 czas dostarczenia korespondencji ulega skróceniu do absolutnego minimum - korespondencja po jej wygenerowaniu jest automatycznie podstawiona
na konto pocztowe - dotychczas korespondencja przesyłana w tradycyjny sposób listowny docierała do Członka Funduszu nawet po kilkunastu dniach
od jej wygenerowania,
 korespondencja zawierająca wiele danych wrażliwych nigdy nie zaginie w trakcie jej przesyłania (zdarzenia takie były rejestrowane podczas przesyłania
korespondencji w tradycyjny sposób listowny) - dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniony zostaje najwyższy stopień bezpieczeństwa dostarczania
korespondencji poprzez naszą stronę internetową www.prte.pl posiadającą stosowne certyfikaty bezpieczeństwa,
 zmiana adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego nie będzie miała wpływu na fakt dostarczenia korespondencji - korespondencja zawsze
dotrze do Członka Funduszu, ponieważ bez względu na okoliczności będzie zawsze dostępna na jego koncie pocztowym,
 korespondencja nigdy nie trafi w niepowołane ręce - co mogło zdarzyć się w przypadku nie poinformowania Funduszu o fakcie zmiany adresu lub
zagubienia przesyłki w trakcie jej przesyłania w tradycyjny sposób listowny,
 korespondencja bieżąca i archiwalna będzie na koncie pocztowym przechowywana bezterminowo co sprawi, że Członek Funduszu będzie miał zawsze
możliwość sięgnięcia do historii korespondencji otrzymanej w latach wcześniejszych (począwszy od roku 2016),
 zakres informacji przesyłanych w formie elektronicznej jest tożsamy co do układu i treści z informacją przesyłaną dotychczas w formie pisemnej
zwykłą przesyłką listową, tak więc Członek Funduszu niczego nie traci - korespondencję przesłaną na konto pocztowe w formie pliku PDF będzie można
bez ograniczeń wielokrotnie otwierać w celu jej przeczytania lub w razie potrzeby w celu jej wydruku.

PROCEDURA AKTYWAC JI OTRZYMYWANIA KORESPONDE NCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
W CELU AKTYWACJI NARZĘDZIA
otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej Członek Funduszu powinien:
 Podpisać przygotowany i załączony formularz „Oświadczenie dotyczące przesyłania informacji w formie elektronicznej”

 Przekazać podpisane oświadczenie do pracodawcy (byłego pracodawcy) prowadzącego PPE

Oświadczenie po podpisaniu przez pracodawcę zostaje przekazane do Funduszu

AKTYWACJA NARZĘDZIA OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ FUNDUSZ
ODBIÓR KORESPONDENCJI NA WWW.PRTE.PL W SERWISIE ON-LINE
zaloguj się w panelu „Sprawdź stan rachunku/odbierz korespondencję” wprowadzając nr rachunku i dotychczasowy nr PIN
Zachęcamy Państwa do składania oświadczeń - to rozwiązanie usprawni uczestnikom PPE komunikację z Funduszem.

ZARZĄD
PRACOWNICZEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO „NOWY ŚWIAT” S.A.

