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Prezentul document conţine date cu caracter personal protejate potrivit Legii nr. 677/2001 și Legii 506/2004!
Această corespondenţă conţine informaţii protejate prin lege. Dacă nu sunteţi destinatarul de drept al comunicării, nu sunteţi autorizat să citiţi, să imprimaţi, salvaţi, procesaţi, stocaţi pe orice suport sau să divulgaţi conţinutul şi datele protejate de legislaţia
în vigoare. Dacă aţi primit prezenta scrisoare dintr-o eroare, vă rugăm să informaţi expeditorul şi să o retrimiteţi la adresa de contact a Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., operator de date cu caracter personal conform
Legii 677/2001 sub nr. 5694.

OTIFICARE

PRIVIND SITUAŢIA LA ZI A CONTULUI PERSONAL

Subsemnatul/a__________________________________,
posesor/oare al/a CI/BI seria______, numărul_______________,
CNP_________________________, participant la:
Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI (Pensia obligatorie – Pilon II)
Fondul de Pensii Facultative STABIL (Pensia facultativă – Pilon III)

solicit situaţia la zi a contului personal prin:
*e-mail la adresa

___________________________________________________

SAU
poștă la adresa
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Data

/

/

___________
ZZ

/

LL

/

AA A A

Nume Prenume
(Semnătură solicitant)

_________________

*Sunt de acord ca Generali S.A.F.P.P. S.A. să îmi trimită situaţia la zi a contului personal prin
intermediul poştei electronice (e-mail).
Declar pe proprie răspundere că informațiile din prezenta notificare sunt reale.
Prezenta notificare se tipăreşte, se completează si se semnează în original.
Se transmite alături de copia cărţii de identitate cu semnătura olografă printr-una dintre
următoarele căi: Poştă: Generali S.A.F.P.P. S.A. - Piaţa Charles de Gaulle Nr. 15 Etaj 6 Bucureşti
Sector 1 Cod Poştal 011857;
E-mail: pensii@generali.ro
Fax: +4 021 313 51 70
! ACTUALIZARE DATE PERSONALE
În cazul modificării datelor de identificare şi/sau de contact este necesar, conform legislaţiei în
vigoare, să ne comunicaţi în scris schimbările prin trimiterea unei notificări pentru actualizarea datelor
personale (în documentul PDF daţi click pe cuvintele subliniate şi puteţi să vă documentaţi şi să descărcaţi
informaţia solicitată; notificarea este postată pe site-ul societăţii https://pensii.generali.ro– secţiunea Info pentru
participanţi) şi a copiei cărţii de identitate pe care să scrieţi “conform cu originalul” şi să semnaţi.
Conform legilor în vigoare - Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi Legea 204/2006
privind pensiile facultative - toate informaţiile suplimentare solicitate de participant sau beneficiar privind participarea sa la
un fond de pensii sunt oferite de administrator contra cost.

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

