Érvényes: 2017.09. 14-től

Adatváltozás

H-2400 Dunaújváros, Építők útja 2.

A n y i l a t k o z a t o t K É T e re d e t i p é l d á n y b a n k e l l k i t ö l t e n i !
Kitöltés oka:
 várakozó tag újra fizet

 adatváltozás
 egyéni tagdíjfizetés vállalása vagy módosítása
 várakozó taggá válás  nyugdíjkorhatárt elért pénztártag nyíl. nem fizetés esetén

A PÉNZTÁRTAG ADATAI (A PÉNZTÁRTAG TÖLTI KI!) – KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS
Neve:
Születéskori neve:
Adóazonosító jele:
Pénztári azonosító:
Személyi azonosító okmány típusa (jelölje x-szel): Személyi azonosító okmány száma:
 személyazonosító igazolvány
Lakcímkártya száma
 kártya formátumú vezetői engedély
 útlevél
Állandó lakcím: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Emelet/Ajtó:
Levelezési lakcím*: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Emelet/Ajtó:
Telefon*:
Bankszámlaszám*:
E-mail cím*:
*nem kötelező megadni

 Tudomásul veszem, hogy
- a Pénztár a személyes adataimat a jogszabályi előírás, valamint a hozzájárulásom alapján kezeli.
- a Pénztár jogosult arra, hogy a belépéssel, a pénztári tagsággal, valamint a pénztári szolgáltatással kapcsolatosan a Pénztártag
személyes adatait bizalmasan, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje, megfelelő adatvédelem és adatbiztonság biztosítása
mellett.
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
 A feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat, azok hatósági bejegyzését követő 5 napon belül a Nyugdíjpénztárnak
haladéktalanul bejelentem és a szükséges okirattal igazolom. A bejelentés elmulasztásából eredő hátrányokért a Pénztár nem vállal
felelősséget.
 A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjától a a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – a
mindenkori pénztári minimum tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a
hozam összegével – csökkenteni, és azt a működési, illetve a likviditási tartalék javára jóváírni (várakozó tagság).

Dátum: ……….. év …………………… hónap ……… nap

………………………………………
pénztártag aláírása

ZÁRADÉK (A PÉNZTÁR TÖLTI KI!)
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár az adatváltozást tudomásul vette, a rendszerében átvezette.
Dátum: ………………………..

……………………………………..
pénztár aláírása
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A TAGDÍJ – A

TAGDÍJ TÁRGYHÓT KÖVETŐ 15-IG ESEDÉKES!

Az Alapszabály értelmében az egységes tagdíj 3.000 Ft (éves szinten min.36.000 Ft)
Pénztár bankszámlaszáma: 10700024-04297705-51100005 CIB Bank Zrt.
Tagdíjfizetés kezdete: ………….. év ………………………. hónap ……. nap

Munkáltatói hozzájárulás:

 igen

 nem

Egyéni tagdíj mértéke: …………..…….. Ft/hónap, azaz ……………………….……………. Ft
Fizetés módja (X) jelölendő:  készpénz
Fizetés gyakorisága
(egyéni fiz.esetén):

 csekk

 havi

 átutalás

 negyedéves

 átutalás bérből

 féléves

 éves

NYUGDÍJKORHATÁRT ELÉRTEM
 igen

VÁRAKOZÓ TAGSÁG

 nem

A tagdíjnemfizetés kezdő időpontja: …………….. év …………………………. hónap ……….. nap
A FOGLALKOZTATÓ ADATAI (A MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI!)
Munkáltató aláírása, pecsét helye
A foglalkoztató neve:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Cím: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Emelet/Ajtó
A munkáltató a pénztártag adatainak hitelességét ellenőrizte és Dátum:
jelen nyilatkozat aláírásával azt igazolja, hogy azok a bemutatott
azonosító okmányban szereplő adatokkal megegyeznek.
Pénztártag adatkezelési nyilatkozata
Jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztár a jogviszony teljesítése érdekében az önkéntesen megadott adataimat
kezelje. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, ha az szükséges, kérhetem a
Pénztár által kezelt személyes adataimnak a helyesbítését vagy továbbításuk korlátozását, valamint személyes adataimnak – kivéve,
ha az adatkezelés kötelező – törlését vagy zárolását. Amennyiben a Pénztár a Pénztártag helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra
irányuló kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén a Pénztártag
bírósági jogorvoslattal élhet, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Dátum: ……….. év …………………… hónap ……… nap

ZÁRADÉK (A PÉNZTÁR TÖLTI KI!)

………………………………………
pénztártag aláírása

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár az adatváltozást tudomásul vette, a rendszerében átvezette.
A tagdíj újrafizetésének kezdete (várakozó tag újra fizet esetében): ………………………
Tagdíjfizetés kezdete (munkáltató váltás esetén) ……………………..….
munkáltató neve: ………………………………..
A várakozási ideje lejár(t) (várakozó taggá válás esetén): ……………………………..
Dátum: ………………………..

……………………………………..
pénztár aláírása
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Kitöltési útmutató:
Az Adatváltozás nyomtatványt az alábbi esetekben kérjük kitölteni:
- személyes adatokban történt változás;
- egyéni tagdíjvállalás és módosítása;
- várakozó pénztártag újrafizetése esetén;
- munkáltatóváltás esetén;
- várakozó taggá válás esetén;
- nyugdíjkorhatárt elért pénztártag nyilatkozata, ha nem kíván nyugdíjszolgáltatást igénybe venni és a tagdíjat
sem kívánja fizetni.
Újrafizetés esetén a következő szabályt kérjük figyelembe venni: a nyomtatványra írt dátumot (aláírásnál)
követő hónap elsejétől indul a tagdíjfizetés. A Tagdíj c. résznél ezért a tagdíjfizetés kezdetéhez kérjük így
megadni a dátumot.
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