
CERERE PENTRU MODIFICAREA TERMENILOR CONTRACTUALI 
Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO - Pilonul II
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Tel: +40 21 208 44 44, Fax +40 21 208 44 45, 
www.metropolitanlife.ro, pensii@metropolitanlife.ro 

Acest formular trebuie completat cu majuscule, semnat și transmis prin email sau în original la sediul central.

Date privind Participantul (*) câmpuri obligatorii

Nume inițial participant *    

Prenume inițial participant * 

CNP inițial participant *

Schimbare date Participant Vă rugăm să transmiteţi odată cu acest formular o copie a noului act de identitate cu semnatura 
olografă, doar în cazul în care au intervenit schimbări la cel puţin una din următoarele date de identificare: Nume, Prenume, CNP, serie 
şi număr act de identitate, adresa de domiciliu.

   Modificare  nume ¨    Modificare CNP ¨    Modificare serie și nr. act de identitate ¨    
Nume actual participant

Prenume actual participant

CNP actual participant

Serie actuală C.I.\B.I.\Pasaport                          Număr actual C.I.\B.I.\Paşaport

 Modificare adresă domiciliu ¨          Modificare adresă corespondență ¨    
Adresa nouă de domiciliu

Str. Nr.

Bl. Scara Etaj Ap.

Sat Localitate

Jud. Cod poştal

Adresa nouă de corespondență

Str. Nr.

Bl. Scara Etaj Ap.

Sat Localitate

Jud. Cod poştal

Adresa email

Telefon             Fix                                                                                  Mobil

Denumire Angajator ____________________________________________________________________________________________________ 

CUI Angajator

       Data       Semnatură Participant

Prin prezentul document declar că am luat la cunoştinţă de toate informaţiile prevăzute de art.12 din Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Sunt de acord ca S.C. Metropolitan Life Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii 
Administrat Privat S.A., să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale pe teritoriul României şi/sau în străinătate, direct sau prin împuterniciţii 
acesteia sau partenerii contractuali ai acesteia, în vederea desfasurarii  unor activitati de marketing, precum si pentru oferirea unor servicii financiare. În cazul în 
care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea şi transferul datelor mele personale în condiţiile stipulate mai sus, înţeleg să îmi exprim această opţiune în scris şi înaintat 
la S.C. Metropolitan Life Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
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