HALÁLESET
BEJELENTŐ LAP

VONALKÓD HELYE

Jelen bejelentő lap csak a haláleset tényének a bejelentésére szolgál,
haláleseti szolgáltatás (kifizetés) igénylésére nem használható!
Alulírott, bejelentem az alábbi halálesetet:

ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI
Pénztártag neve:
Pénztártag
édesanyja neve:
Szerződésszám:

1

Születési dátum:

Haláleset dátuma:

HALÁLESET TÉNYÉNEK IGAZOLÁSÁRA CSATOLT OKIRAT
(A halálesetet közokirattal kérjük igazolni)

 halotti anyakönyvi kivonat
 hagyatékátadó végzés (jogerős)
 öröklési bizonyítvány (jogerős)
 halál tényét igazoló egyéb közokirat (pl: közjegyző által kiállított igazolás, hagyatéki ügyben kiállított jogerős bírósági határozat)
BEJELENTŐ/HOZZÁTARTOZÓ ADATAI
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési dátum:

Születési hely:

Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:

E-mail
cím:

ALÁÍRÁS
Az adatok megadása nem kötelező, azonban kérjük töltse ki a nyomtatványt az Ön beazonosításához szükséges adatokkal és elérhetőségével , hogy
ezzel megkönnyítse az ügyintézést. Az adatokra azért van szükség, hogy a jogosultak részére történő kifizetés érdekében fel t udjuk venni Önnel a
kapcsolatot, amennyiben további információra van szükségünk. Az adatokat a jogosultak részére történő kifizetés megtörténtéig, az ezzel kapcsolatos
igények elévüléséig kezeljük, utána törlésre kerülnek. Adatkezelési tájékoztatónkat a hátoldalon találja.
Keltezés dátuma:

Bejelentő aláírása:

Keltezés helye:

TÁJÉKOZTATÁS
Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 16/A.§-a szerint a pénztártag halála esetére
kedvezményezettet jelölhet. Ha a tag kedvezményezettet nem jelölt vagy a kedvezményezett jelölés hatályát veszti, akkor a tag
természetes személy örökösét kell kedvezményezettnek tekinteni.
Amennyiben a tag nem jelölt meg kedvezményezett személyt, az örökösök személyének megállapításához a Pénztár a jogerős
hagyatékátadó végzés, hagyatéki ügyben hozott bírósági határozatot vagy öröklési bizonyítvány másolatát kéri be.
Ha a Pénztár a fentiek alapján megállapította az egyéni számlára jogosultak személyét, a szolgáltatás teljesítéséhez (kifizetéshez)
szükséges nyomtatványt - a szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatással együtt - a jogosultak részére postai úton eljuttatja.
Kérjük, hogy a kitöltött bejelentést és a haláleset tényét igazoló okirat másolatát az alábbi címre megküldeni
szíveskedjen:
AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár  Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 717.

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.  Önkéntes nyugdíjpénztár pénzforgalmi jelzőszáma: 10700024-04524504-51100005  Adószám: 18076334-2-43  Székhely: 1091
Budapest, Üllői út 1.  Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 477-4890  Fax: 06 1 476-5787  Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége megtalálható a www.aegonnyugdij.hu
oldalon.
NYP-0134V5

Tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatban
1.

Adatkezelő adatai:

Neve: Aegon Magyarország Nyugdíjpénztár

Székhely:1091 Budapest Üllői út 1.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 717.

Telefon: +36-1-477-4890

E-mail cím: nypugyfel@aegon.hu

Honlap: https://www.aegonnyugdij.hu/

2.

Az adatvédelmi tisztviselő:

Neve: dr. Schwanner Orsolya

Elérhetősége: nyp.adatvedelem@aegon.hu

3.

Adatkezelés jogalapja: a Nyugdíjpénztár jogos érdeke (a jogosultak részére történő kifizetés teljesítése)

4.

Adatkezelés célja: az elhunyt pénztártag örökösei részére történő kifizetéshez szükséges információ megszerzése

5.

Adatok megőrzési ideje: jogosult részére történő kifizetés teljesítéséig, az ezzel kapcsolatos igények elévüléséig

6.

Az érintett jogai:

kérheti a Nyugdíjpénztártól
o
az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést,
o
az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását

tiltakozhat az adatkezelés ellen,

élhet adathordozhatósághoz való jogával,

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9–11. A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9., a hatóság honlapja: www.naih.hu)

Az érintett jogaival kapcsolatos
(www.aegonnyugdij.hu)

részletes

tájékoztatást

megtalálja

honlapunkon

az

Adatvédelmi

Nyilatkozatban

