INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU
TELEFONICZNEGO (TSOK) ORAZ INTERNETOWEGO (ISOK)
SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA EFUNDUSZE NN
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2016 roku ulega zmianie Regulamin Telefonicznego oraz Internetowego
Systemu Obsługi Klienta eFundusze NN (TSOK / ISOK) („Regulamin”).
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w TSOK / ISOK w dniu 1 lipca 2016 roku i od tego dnia aby,
zalogować się do ISOK, należy w pierwszej kolejności zaakceptować oświadczenie dotyczące nowej treści Regulaminu.
Przed akceptacją Regulaminu każdy z użytkowników będzie miał możliwość zapoznania się jego nową treścią, klikając
na wskazany w treści oświadczenia link.
W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy
o świadczenie usług TSOK / ISOK. Formularz rezygnacji należy przesłać na adres ProService Agent Transferowy
Sp. z o.o. lub złożyć u pracodawcy.
Zmiany wprowadzają przede wszystkim możliwość indywidualnego skorzystania z pełnej oferty funduszowej
NN Investment Partners TFI na zasadach ogólnych, poza pracowniczym programem emerytalnym, dla wszystkich
Uczestników posiadających dostęp do ISOK. W zakresie pracowniczych programów emerytalnych ISOK nadal
udostępnia jedynie możliwość podglądu swojego konta.
Wraz ze zmianą Regulaminu, zmianie ulega także wzór Deklaracji zawarcia/rozwiązania umowy o korzystanie
z TSOK / ISOK.
W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2016 roku prosimy o korzystanie wyłącznie z nowego wzoru ww. Deklaracji.
Deklaracje złożone do dnia 30 czerwca 2016 roku (włącznie) na starej wersji formularza będą akceptowane i zostaną
zrealizowane.
Wszystkie Deklaracje składane po tej dacie powinny już być złożone na nowym formularzu.
W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję treść nowego Regulaminu oraz nowy wzór Deklaracji zawarcia/zmiany
danych/rozwiązania umowy TSOK / ISOK.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, do Państwa dyspozycji pozostaje Joanna Goławska,
joanna.golawska@nntfi.pl, +48 22 108 57 40, +48 785 998 077.
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