Aktualizacja danych Klienta
Klientami MetLife PTE S.A. są członkowie MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego i MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.
W celu ułatwienia kontaktu i szybkiej wymiany informacji pomiędzy MetLife PTE S.A. 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:
MetLife PTE S.A.
ul. Przemysłowa 26,
00-450 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,
b. zgłoszenie zgody lub sprzeciwu na dostarczanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez MetLife PTE S.A.,
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez spółki powiązane kapitałowo z MetLife PTE S.A. dla celów marketingowych tych spółek,
d. wyrażenie zgody na dostarczanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez spółki powiązane kapitałowo z MetLife PTE S.A.
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.metlife.pl w zakładce Portal dla Klientów / PTEnet – OFE i DFE oraz wybrać opcję Uaktywnij dostęp do PTEnet. Następnie należy
postępować zgodnie z podanymi na stronie wskazaniami.
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Adres korespondencyjny można również uaktualnić, dzwoniąc do naszego Telefonicznego Centrum Informacji, na numer: 22 523 50 70. Klient składający telefoniczną
dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego zostanie poproszony o podanie niektórych danych identyﬁkacyjnych, a rozmowa będzie nagrywana.

