
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

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

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  zamieszkania / korespondencyjny siedziby firmy 

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

d) numer rachunku bankowego (nRB) 
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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 (00-872), ul. Chłodna 52 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
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