
wniosek dokonania zmiany danych

numer Polisy / certyfikatu

1. zmiana danych doTyczy
Uwaga: Prosimy o wskazanie kogo dotyczy zmiana danych.

Ubezpieczonego   Ubezpieczającego   Współubezpieczonego 

2. dane osoBy zGŁaszaJĄceJ zmiany (dotychczasowe)

a. Prosimy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłaszająca zmiany jest osobą fizyczną

 
Pierwsze Imię Drugie Imię

 
Nazwisko PESEL

E-mail
 
Numer telefonu     Numer tel. komórkowego 
 numer kierunkowy kraju używany do autoryzacji w serwisie Twoja Polisa

b. Prosimy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłaszająca zmiany jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Nazwa firmy

   Sp. z o.o. . S.A.  inna 
NIP REGON Nr  właściwego rejestru forma prawna

c. dane osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

 
Pierwsze Imię Drugie Imię

       –    –   
Nazwisko Data urodzenia  PESEL

3. akTUaLne dane

a. nazwa / nazwisko*

b. dokument tożsamości

Symbol dokumentu tożsamości    Seria i numer         Termin ważności   –    –  
Symbole dokumentów tożsamości: do - dowód osobisty, Pa - paszport, kP - karta pobytu, oo - inny dokumentu tożsamości

c. dane adresowe  zameldowania   siedziby firmy 

Ulica                         Nr domu                    Nr lokalu

 -   
 Kod pocztowy     Miejscowość Poczta

adres do korespondecji / jeśli inny niż zameldowania / siedziby fimy

Ulica Nr domu Nr lokalu

 -   
Kod pocztowy Miejscowość Poczta

E-mail

Numer telefonu     Numer tel. komórkowego 
 numer kierunkowy kraju używany do autoryzacji w serwisie Twoja Polisa
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PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031094, NIP 521-04-19-914, 
kapitał zakładowy: 192 529 463,11 zł w całości wpłacony. Infolinia: 801 231 500, tel. +48 22 541 01 00, www.pkoubezpieczenia.pl
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d. numer rachunku bankowego (nRB)                                  

4. oświadczenia

Jeżeli chciałbyś zmienić dotychczasową papierową korespondencję na elektroniczną, prosimy o zaznaczenie „Tak”•	

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazywanie przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27 drogą 
elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy ubezpieczenia, na warunkach przewidzianych powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.

 Ubezpieczający Tak  Ubezpieczony  Tak 

Złożone oświadczenie na podstawie niniejszego formularza będzie mieć zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  –    –  
Miejscowość Data Czytelny podpis osoby zgłaszającej zmiany

  –    –  
Miejscowość Data Czytelny podpis osoby po zmianie nazwiska

*) Prosimy o dołączenie do wniosku kopii dokumentu potwierdzającego: 
- zmianę nazwy lub osób reprezentujących firmę (dokument właściwego rejestru) w przypadku, gdy zmiana dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej   
  osobowości prawnej; 
- zmianę nazwiska (akt małżeństwa, dowód osobisty, orzeczenie sądu itp.) oraz dodatkowo prosimy osobę, która zmieniła nazwisko o złożenie powyżej nowego wzoru podpisu.
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