OTIFICARE
F.P.F. STABIL

ACTUALIZAREA PLĂŢII CONTRIBUŢIEI LUNARE
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.

N

Solicitant (vă rugăm să bifaţi după caz):
Participant
Nume Prenume: ____________________________________________________ _____
CI/BI Seria _______ Nr. _____________CNP ____________________________ _____
Adresă _____________________________________________________________ __
_________________________________________________________________ ____
Telefon: _____________ Mobil: ________________ E-mail ________________ _______
Act individual de aderare: Serie

Număr _______________

Solicit:
MODIFICARE contribuţie lunară
RELUARE plată contribuţie începând cu data de _______________ .
SUSPENDARE plată contribuţie începând cu data de _______________ .
Angajator
Denumire _________________________________________________________ _____
CUI _______________________________________________________________ ___
Adresă ________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________ ______
Telefon: _____________ Mobil: ________________ E-mail _______________________
(În cazul în care angajatorul solicită actualizarea plăţii contribuţiilor lunare, vă rugăm să anexaţi prezentei notificări, tabelul cu persoana/ele
pentru care se face modificarea; tabelul trebuie să conţină Nume Prenume, CNP, Serie şi Nr. Act Individual de Aderare, Data actualizării,
Contribuţia modificată.)

# Contribuția pentru pensia facultativă de la STABIL se va vira in contul: RO81 BRDE 450S V658 1488 4500, deschis în numele
fondului, la banca BRD Groupe Societe Generale, depozitar al Fondului de Pensii Facultative STABIL.
# La detaliile plății/date referință, va fi trecut CNP-ul participantului pentru care se virează contribuția.

Data

Nume Prenume

CNP

actualizării

Contribuţia
lunară
Proprie Angajator

Totală

ACTUALIZARE PLĂTITOR
Plata va fi efectuată de către:

Data,
/
/
_____________
(ZZ / LL

Participant

Angajator

Semnătură Participant

Semnătura și ştampila angajatorului

______________

______________

/ AAAA)

# Prezenta notificare se tipăreşte, se completează si se semnează în original. Se transmite 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

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

