PÉNZTÁRTAGI VÁLTOZÁSBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT KÉK TOLLAL, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

PÉNZTÁRTAG ADATAI
Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges a módosítások átvezetéséhez.
Név:
Önkéntes nyugdíjpénztári szerződésszám:

1

Születési dátum:

ADATMÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE
A vastag betűvel jelölt adatok módosításához az okmánymásolatokat is kérjük elküldeni jelen nyomtatvánnyal együtt; CSAK az okmány másolatok elküldésével lesz érvényes a módosítási kérelem! (Lakcím igazolvány esetén a személyi azonosító jelet tartalmazó oldalról nem kell másolat.)
Név:
Adóazonosító jel:

8

Lakcím (hiányában
tartózkodási hely):

Az értesítési cím megegyezik a lakcímmel:

Igen.

Az értesítési cím eltér a lakcímtől az alábbiakban megadottak szerint:
Értesítési cím:
Pénztárunk a nem elektronikus postai küldeményeket az Ön értesítési címére küldi, ezért kérjük, ezen elérhetőségéről feltétlen nyilatkozzon. Ha ezen elérhetőségében a jövőben változás áll be, azt az Alapszabályban foglaltak szerint 5 munkanapon belül jelentse be
Pénztárunknak, hogy az Önnek szánt küldeményeket biztosan megkapja.
E-mail cím:

Telefonszám:

Az online ügyfélszolgálat és/vagy e-posta szolgáltatások
biztosításához is a fentebb megadott e-mail címet használja
Pénztárunk.

Kérjük, adja meg telefonszámát és e-mail címét, hogy a tagságával kapcsolatban a lehető leggyorsabban tájékoztathassuk. Az adatok megadása
önkéntes, nem feltétele a szerződés teljesítésének. Később bármikor kérheti, hogy ne keressük ezen a módon.
Azonosító okmány típusa:

Személyazonosító igazolvány

Kártya formátumú vezetői engedély

Azonosító okmány		
száma:

Lakcím-igazolvány
száma:

Egyéb igazoló		
okmány neve:

Egyéb igazoló
okmány száma:

Útlevél

TAGDÍJVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Az egyénileg és a vállalat által fizetendő tagdíj együttes összegének el kell érnie a mindenkor hatályos Alapszabály szerinti egységes
tagdíj összegét.
Egyénileg fizetett (vállalt) havi tagdíj:

Ft,

vagy a bruttó bér

%-a.

Tagdíjfizetés módja:

átutalás

csoportos beszedési megbízás

csekk

munkáltató utalja

Tagdíjfizetés gyakorisága:

vagya a bruttó bér

havi

Ft,

Munkáltató által fizetett (vállalt) tagdíj:

negyedéves

%-a.

Munkáltató neve:

—

Adószáma:

A havi tagdíjam inflációkövető indexálását (megemelését) vállalom:
Az indexálás mértéke a KSH által közzétett, az indexálást megelőző
naptári évre vonatkozó, éves fogyasztói árindex +2%, melyet a Pénztár
a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekít. Az első díjemelés
a záradék dátumát követő 12. hónapban esedékes. Az előzetes
hozzájárulás bármikor visszavonható, a tagdíj az indextől eltérő
mértékben is módosítható. Részletek az Alapszabályban.

Munkáltatói szerződés szerinti tagdíj.

—

A munkáltatói tagdíj pontos mértéke a munkáltatóval kötött szerződés
alapján kerül meghatározásra.
Alulírott, önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a
Pénztár a munkáltatóm részére a szerződés teljesítéséhez szükséges
adatokat átadja.

Nyilatkozat korábban igényelt tagdíj indexálásról
A tagdíj indexálást nem vállalom, elutasítom a következő indexálási periódustól számított 1 évre.
A tagdíj indexálást nem vállalom, véglegesen elutasítom.
Amennyiben a tagdíj indexálás elutasítása a Pénztártól kapott előzetes tájékoztató szerinti indexálási évforduló dátuma előtt 30 nappal beérkezik a
Pénztárhoz, úgy az aktuális évfordulón nem indexálódik (nem emelkedik) a tagdíj. Amennyiben indexálási periódus közben érkezik a pénztártag elutasító
nyilatkozata, úgy azt csak a következő indexálási periódusra tudja a Pénztár figyelembe venni. A tagdíj az indextől eltérő mértékben bármikor módosítható.

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom a benne szereplő adatokat a valóságnak megfelelően tartalmazza.

Kelt:

Pénztártag
aláírása
,

X
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Az ezen az oldalon tett nyilatkozatok érvényességéhez
az Ön aláírása mellett két tanú aláírása is szükséges!

PÉNZTÁRTAG ADATAI
Az Ön pontos beazonosításához a neve mellett legalább egy azonosító adat megadása szükséges, az Ön által kért módosításokat csak
ebben az esetben tudjuk átvezetni a szerződésén!
Név:
Önkéntes nyugdíjpénztári szerződésszám:

1

Születési dátum:

KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉSE, MÓDOSÍTÁSA
A kedvezményezett(ek) a pénztártag halálának időpontjában az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). Kedvezményezett jelölés hiányában a
pénztártag halála esetén, az egyéni számlán felgyűlt összegre a tag természetes személy örököse(i) jogosult(ak), örökrésze arányában.
Igen
A korábbi kedvezményezett-jelölésem visszavonom, nem jelölök új kedvezményezette(ke)t.
A korábbi kedvezményezett-jelölésem visszavonom, helyette a lentiek szerinti új kedvezményezett(ek)et jelölöm.

Igen

Új kedvezményezettet jelölök a lentiek szerint (amennyiben nem volt korábban kedvezményezett-jelölés).

Igen

1. Kedvezményezett
neve:

Születési név:

Születési dátum:

Születési hely:

Anyja születési neve:

Kedvezményezettség mértéke:

%

Lakóhely:
2. Kedvezményezett
neve:

Születési név:

Születési dátum:

Születési hely:

Anyja születési neve:

Kedvezményezettség mértéke:

%

Lakóhely:
3. Kedvezményezett
neve:

Születési név:

Születési dátum:

Születési hely:

Anyja születési neve:

Kedvezményezettség mértéke:

%

Lakóhely:
Az 1. és 2. és 3. pontban meghatározott kedvezményezettség mértéke együttesen pontosan 100% legyen!

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Az E-POSTA szolgáltatást, és az ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT is igénylem. Ehhez kérjük, adja meg az e-mail címét a nyomtatvány első oldalán,
valamint 2 tanú adatait és aláírását lejjebb.
Az Alapszabályban foglalt rendelkezések ismeretében kérem, hogy a részemre címzett, a mindenkor hatályos Alapszabályban meghatározott küldeményeket, a továbbiakban a Pénztár elektronikusan, e-mail útján küldje el részemre.

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

X

Pénztártag
aláírása

Kelt:

,

TANÚK ADATAI, ALÁÍRÁSA
A kedvezményezett jelölés és az e-posta igénylés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a Változásbejelentő nyomtatványon, kivéve ha elektronikus (AVDH) hitelesítéssel nyújtja be!
Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti kedvezményezett jelölő és/vagy e-posta igénylő nyilatkozatot a pénztártag előttünk saját kezűleg írta
alá/aláírását előttünk sajátjának ismerte el.
1. Tanú neve:		

2. Tanú neve:		

(nyomtatott betűvel)

		

1. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

(nyomtatott betűvel)

2. Tanú lakcíme:

X

2. Tanú aláírása:

Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám: 10700024–04524504–51100005
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 717.
Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja a www.aegonnyugdij.hu oldalon Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-477-4890

X
Fax: +36-1-476-5365
NYP-0073v6

