
Klientami są członkowie NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego i NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

W celu ułatwienia kontaktu i szybkiej wymiany informacji pomiędzy NNLife OFE/DFE a Klientami zachęcamy do bieżącej aktualizacji 
danych.
Prosimy o przekazywanie informacji o zmianie numeru PESEL, imion, nazwiska, płci, adresów: zamieszkania i korespondencyjnego, 
adresu e-mail oraz numerów telefonów: stacjonarnego i komórkowego.
Dla Państwa wygody udostępniamy formularze w dwóch formach, w zależności od preferencji:
– w formie interaktywnej – do wypełnienia z wykorzystaniem komputera w Internecie,
– w formie pliku PDF (do wydrukowania i wypełnienia ręcznego).

Wypełniony formularz (niezależnie od formy) należy wydrukować, złożyć własnoręczny podpis i wysłać na adres:
ProService Finteco Sp. z o.o.
Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa.

Przesłany formularz zmiany anuluje poprzednie dyspozycje złożone przez Klienta.
Honorujemy również przekazywanie informacji w postaci tradycyjnego listu, zawierającego wszystkie wymagane dane identyfikacyjne 
oraz dane, które uległy zmianie. Własnoręcznie podpisany list należy wysłać drogą pocztową.

Równocześnie informujemy, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniliśmy nowe funkcjonalności w platformie 
internetowej PTEnet, między innymi możliwość sprawdzenia, jakie dane widnieją w rejestrze członków oraz e-Formularz aktualizacji 
danych umożliwiający:
a. zgłoszenie zmiany danych teleadresowych: adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numerów telefonu stacjonarnego 

i komórkowego,

Zgłoszenie można wysłać elektronicznie z platformy internetowej PTEnet po aktywacji swojego konta. W celu aktywacji konta w PTEnet 
wystarczy zapoznać się z Regulaminem na stronie www.generali.pl/generali-nnlife w zakładce Portal Klienta NNLife OFE i NNLife DFE 
/ PTEnet – OFE i DFE oraz wybrać opcję Uaktywnij dostęp do PTEnet. Następnie należy postępować zgodnie z podanymi na stronie 
wskazaniami.

Adres korespondencyjny można również uaktualnić, dzwoniąc na numer: 22 541 77 30. Klient składający telefoniczną dyspozycję 
zmiany adresu korespondencyjnego zostanie poproszony o podanie niektórych danych identyfikacyjnych, a rozmowa będzie 
nagrywana.

Aktualizacja danych Klienta  
NNLife OFE i NNLife DFE

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8579, kapitał zakładowy 78.000.000 PLN,  
w pełni opłacony, NIP: 521-29-71-343. W
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