Önkéntes Nyugdíjpénztár

Ma tegyünk a holnapért!
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjfizetési lehetőségek

MIRE JÓ?

MILYEN ELŐNYEI VANNAK?

MILYEN HÁTRÁNYAI VANNAK?

Bankkártyás fizetés

Csekkes fizetés

Rendszeres banki átutalási megbízás

Csoportos beszedési megbízás

Önkéntes pénztári befizetését már könnyen
teljesítheti bankkártyával. A bankkártyás
díjfizetési mód elérhető mind a
www.aegonnyugdij.hu főoldaláról, mind az
online ügyfélszolgálati fiókjából.

A postai csekk a fizetési kötelezettségeink
készpénzben történő befizetésére alkalmas
eszköz.

Az állandó átutalási megbízás olyan
felhatalmazás, mely alapján a bank az Ön
által megadott gyakoriságnak megfelelően
azonos nagyságú összeget automatikusan
átutal a kedvezményezett (pl. szolgáltató)
számlájára. A megbízás bármikor
módosítható.

A rendszeresen jelentkező állandó, vagy
folyamatosan változó ö
 sszegű fizetési
kötelezettségek teljesítésére a csoportos
beszedés alkalmas.
Ekkor Ön megbízza a szolgáltatót, hogy
számlájáról leemelje a díjat, és ugyanakkor
engedélyt ad a banknak, hogy ezt a szolgál
tató számára lehetővé tegye. E
 hhez Önnek
például csak az önkéntes pénztári tagsági
okiraton, vagy készpénzfizetési csekken
szereplő szerződésszámra van szüksége.

Nincs időbeli és térbeli korlát, a nap
24 órájában tud otthonról vagy akár
telefonon keresztül fizetni.
Gyors, nincs várakozási idő.
Nem áll fenn az a veszély, hogy rossz
számlaszámra fizet be.
Készpénzkímélő fizetési mód (az ATM-ből
történő készpénzfelvétel költségeivel sem
kell számolni).
Banktól függően ingyenes, vagy olcsóbb,
mint a készpénzfelvétel.
Környezetbarát, nincs papírfelhasználás.
Bankszámlával és bankkártyával kell
rendelkeznie.
Befizetéseit kb. 10 nap múlva látja
önkéntes pénztári egyéni számláján.
Állandó, rendszeres befizetést nem tud
beállítani ezen fizetési módnál.

Nincs időbeli és térbeli korlát, a megbízás a nap 24 órájában, otthonról is megadható
netbankon, vagy telefonon keresztül.
Gyors, nincs várakozási idő.
A közüzemi számlák 59%-át az interneten is ki lehetne egyenlíteni*.
Készpénzkímélő fizetési mód (az ATM-ből történő készpénzfelvétel költségeivel sem
kell számolni).
Általában olcsóbb, mint a készpénzfelvétel.
Környezetbarát, nincs papírfelhasználás.
Kényelmes, mert kiadásai mindig időben, hátralék nélkül teljesülnek.

Igazodni kell a postai nyitva tartási
időhöz.
Időigényes, a sorban állás is az ügyintézés
része (havonta átlagosan 22 percet
töltünk sorban állással sárga csekk
befizetésére várva*).
Csak akkor költségmentes a befizetés,
ha a befizetendő összeg készpénzben
rendelkezésre áll.

MI A KÜLÖNBSÉG A RENDSZERES
ÁTUTALÁS ÉS A CSOPORTOS
BESZEDÉSI MEGBÍZÁS KÖZÖTT?

Bankszámlával kell rendelkezni.
Első alkalommal megbízást szükséges adni a banknak/szolgáltatónak – történhet papír
alapon, netbankon keresztül vagy telefonos megbízás formájában is.
Plusz költségként az átutalás díja merülhet fel.

Rendszeres átutalással mindigazonos
összegben utalhat. Olyan fizetéseknél
érdemes alkalmazni, ahol ugyanakkora
összeget ugyanannak a címzettnek
ugyanolyan rendszerességgel akar
átutalni.
Önnek megbízást kell adnia számlavezető
bankjának.
Rendszeres átutalások esetében
fontos figyelemmel kísérni a fizetési
kötelezettség mértékének változását (pl.
díjemelés).
Az átutalási megbízás összegének
módosításáról ugyanis Önnek kell
gondoskodnia.

Nem szükséges megadnunk a beszedés
pontos összegét, így ez a fizetési mód
alkalmas a változó összegű fizetések
teljesítésére is.
Meghatározhatjuk azt a legmagasabb
összeget, amelynél többet a szolgáltató
nem vonhat le.
Az átutalással ellentétben az a
szolgáltató (pl. áramszolgáltató,
biztosító, pénztár) kezdeményezi a fizetés
teljesítését, akivel szemben tartozásunk
keletkezik.
Előzetesen, egyszeri alkalommal kell
felhatalmazást adni a szolgáltatónak,
mert a csoportos beszedést a bank csak
az Ön előzetes írásbeli engedélye alapján
teljesítheti a szolgáltatók felé.
A felhatalmazás megadhatóa banknak
is (telefonon, interneten), ekkor a bank
értesíti szolgáltatót.

* Forrás: www.penzcentrum.hu: Súlyos ezreseket buksz, ha sárga csekkel fizetsz (2011. 03. 11.)
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