Belépési nyilatkozat
A nyilatkozatot két eredeti példányban kell kitölteni!

A kitöltés oka (X) jelölendő:  Új tag belépése  Átlépés más pénztárból (…………..… Önk. Nyugdíjp.)
A PÉNZTÁRTAG ADATAI (A PÉNZTÁRTAG TÖLTI KI!) – KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS
Neve:
Születéskori1 neve:
Születési helye:
Születési dátuma:
Adóazonosító jele:
Állampolgárság:
azonosító okmány típusa:

Személyi
igazolv.:

Személyi
azonosító igaz.:

Kártyás vezetői
engedély:

Útlevél:

száma:

Lakcím
igazolv:

X

É S

Anyja születéskori neve:
Állandó lakcím: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Emelet/Ajtó:
A TAGDÍJ (EGYSÉGES TAGDÍJ MIN.ÖSSZEGE 3.000 FT/HÓ)
A) Munkáltató által átvállalt tagdíj2:
………..……... Egyénileg vállalt, rendsz. befiz. ………………… Ft
3
B) Egyénileg vállalt tagdíj :
……..………... Ft
Fizetés módja (X) jelölendő:  készpénz
 csekk
 átutalás
 átutalás bérből
BELÉPÉSKOR A MŰKÖDÉSI ALAP JAVÁRA FIZETENDŐ: 2.000 FT
Fizetés módja (X) jelölendő:

 készpénz

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat:
Kijelentem, hogy a pénztárnál saját nevemben járok el.
Közszereplői nyilatkozat8:
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy

 csekk

 átutalás

 átutalás bérből

 igen

 nem

 vagyok
 vagyok
 vagyok

 nem vagyok
 nem vagyok
 nem vagyok

 Alulírott kijelentem, hogy önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszonyt kívánok létesíteni a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárban. A
Nyugdíjpénztár befektetési politikájának leírását átvettem és elfogadom.
 Kijelentem, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényt és a Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár Alapszabályát megismertem, azok rendelkezéseit magamra nézve kötelezően elfogadom.
 Tudomásul veszem, hogy
- a fenti törvény értelmében a nyugdíjpénztárban a kötelező várakozási idő 10 év.
- a 2012. december 31-én követően létesített tagsági viszony esetében a nyugdíjkorhatár elérését követően a nyugdíjszolgáltatás csak
akkor adómentes, ha a pénztártag legalább 10 éves tagsági viszonnyal rendelkezik.
- a Pénztár a személyes adataimat a jogszabályi előírás, valamint a hozzájárulásom alapján kezeli, ennek megfelelően a Pénztár jogosult
arra, hogy a belépéssel, a pénztári tagsággal, valamint a pénztári szolgáltatással kapcsolatosan a személyes adataimat 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.

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

………………………………………
pénztárba belépő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Aláírás:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ZÁRADÉK (A PÉNZTÁR TÖLTI KI!)

Név:
Lakcím:
Aláírás:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Irat száma (pénztári azonosító): …………………..

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár a belépést elfogadja.
A tagfelvétel dátuma, tagdíjfizetés kezdete: …………………………….
……………………………………..
Dátum: ………………………..
pénztár aláírása

Érvényes: 2017.09.14-től

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS
A PÉNZTÁRTAG TOVÁBBI ADATAI (A PÉNZTÁRTAG TÖLTI KI!)
Bankszámlaszám4:
E-mail cím:
Levelezési lakcím: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Emelet/Ajtó:
Telefon:
A FOGLALKOZTATÓ ADATAI (A MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI!) 5
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.

1. KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI (A PÉNZTÁRTAG TÖLTI KI!) 6
Neve:
Születéskori neve:
Cím: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Születési dátuma:
Születési helye:
Anyja leánykori neve:
Részesedése:
2. KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI (A PÉNZTÁRTAG TÖLTI KI!) 6
Neve:
Születéskori neve:
Cím: Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Születési dátuma:
Születési helye:
Anyja leánykori neve:
Részesedése:

Emelet/Ajtó:
%7

Emelet/Ajtó:
%7

További kedvezményezetteket újabb nyomtatványon lehet megjelölni.
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

………………………………………
pénztárba belépő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt (kedvezményezettként megjelölt személy nem lehet tanú!):
Név:
Lakcím:
Aláírás:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ZÁRADÉK (A PÉNZTÁR TÖLTI KI!)

Név:
Lakcím:
Aláírás:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár fentieket tudomásul vette.
Dátum: ………………………..

……………………………………..
pénztár aláírása

Érvényes: 2017.09.14-től

Kitöltési útmutató
1. Előző név, leánykori név.
2. Abban az esetben kell kitölteni, ha a munkáltató fizet tagdíjhozzájárulást. Meghatározható az alapbér százalékában
konkrét forint összegben vagy konkrét szabályzatra utalással (DTKSZ, cafetéria szabályzat, stb.)
3. Egyénileg fizető tagok töltik ki.
4. Abban az esetben kérjük kitölteni, ha a tagdíjbefizetés lakossági bankszámláról történik.
5. Abban az esetben kérjük kitölteni, ha a munkáltató fizet tagdíjhozzájárulást, illetve, ha a tagdíj a munkabérből kerül
átutalásra.
6. Nem kötelező kitölteni. Ha nincs kitöltve, akkor a mindenkori törvényes örökösnek jár a pénz.
Fontos! Kedvezményezett-jelölés esetén a tanuk nem lehetnek azonosak a kedvezményezettel! Ebben az
esetben érvénytelen a megadott kedvezményezett!
7. Csak egész szám lehet. Ha több kedvezményezett van, akkor a részarányoknak összesen 100%-ot kell kiadniuk.
8. kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási
intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.
fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő,
a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési
képviselő és a nemzetiségi szószóló,
c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és
tisztségviselője,
d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a
döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a
Kúria tagja,
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék
elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a
Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja,
Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti
jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti,
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó,
mostoha- és nevelőszülője.
kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban
áll,
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre,

Tájékoztatjuk, hogy a pénztártagság a Pénztártag aláírását, illetve a foglalkoztatói igazolás dátumát
követő hónap elsejétől indul. Az első példány a Nyugdíjpénztáré, a második a Pénztártagé.
A Pénztár adatai, elérhetőségei:
pénzforgalmi jelzőszáma: 10700024-04297705-51100005 CIB Bank Zrt.
adószáma: 18484717-1-07
székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2., levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
telefon: 25/500-658, 500-657, 500-638, fax: 25/500-637
weblap: www.gyongyhaznyp.hu, e-mail: kapcsolat@gyongy.dunaferr.hu
Alapok közötti megoszlás:
- évi 10.000 ft-ig: 90% fedezeti tartalék, 9,9% működési tartalék, 0,1% likviditási tartalék
- évi 10.001 ft-tól: 94% fedezeti tartalék, 5,9% működési tartalék, 0,1% likviditási tartalék

