Érvényes: 2012.01.12-tıl

MEGÁLLAPODÁS
(soron kívüli) azonnali beszedési megbízás
alkalmazásáról
amely létrejött egyrészrıl a Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár-t (székhely: 2400
Dunaújváros, Építık útja 2., nyilvántartva: Fejér Megyei Bíróságnál 1.168 számon), mint kifizetı - a
továbbiakban: Pénztár- másrészrıl
név:
………………………………
születéskori név :
.......................................
születési hely, idı:
........................................
anyja neve:
………………………………
lakóhely:
.
…………………………………………………………………..
személyazonosító igazolvány száma ….………………
-

mint pénztártag/örökös/kedvezményezett – a továbbiakban: Pénztártag/Örökös - között az alulírott
helyen és idıben az alábbi feltételekkel.
1. Felek rögzítik, hogy Pénztártag/Örökös 20..…..…………..-n bejelentette kilépési szándékát a
Pénztárból és kérte az egyéni számláján nyilvántartott teljes vagyon kifizetését.
2. Felek rögzítik, hogy a Pénztár a kifizetést a Hozamszabályzat 4. pontja alapján két részletben teljesíti,
így az adott negyedévi hozam elszámolását követıen a tagi követelés módosul és annak pontos
összege csak a végelszámolás idıpontjában lesz ismert.
3. A Pénztártag/Örökös jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy a Pénztár tájékoztatta İt arról,
hogy jelen pénzügyi körülmények között fennáll annak a lehetısége, hogy a Pénztár
hozamveszteséget kénytelen elszenvedni, amely az egyéni számla végösszegét csökkentheti.
4. Pénztártag/Örökös a 3. pontban írtakra tekintettel kijelenti, tudatában van annak, hogy – ha és
amennyiben - az elszámolás során az elıleg kifizetés után fennmaradó 15% nem fedezné az
elszenvedett és egyéni számlájára jutó hozamveszteséget, visszafizetési kötelezettsége keletkezhet.
5. A(z) Pénztártag/Örökös jelen megállapodás aláírásával egyidejőleg írásban felhatalmazza a
Pénztárat arra, hogy azon esetben, ha a végelszámolás szerint visszafizetési kötelezettsége
keletkeznék, akkor azt a külön íven átadott „Felhatalmazó levél” alapján számlavezetı bankján
keresztül – minden külön intézkedése és nyilatkozata nélkül – visszaigényelje. Amennyiben a
pénztártagnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik, - úgy a bank által még nyilvántartása
nem vett - Felhatalmazó levelet a végösszeg kifizetését követı 15 napon belül a pénztár
megsemmisíti. Amennyiben a Felhatalmazó levelet a bank már nyilvántartásba vette, úgy a pénztár
kezdeményezi annak visszavonását a végösszeg kifizetését követı 15 napon belül.

A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Öpt. rendelkezései az irányadóak.
Felek e megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt – az alulírott helyen és idıbenjóváhagyólag írták alá.
Kelt: 20………………..

..................................................
Pénztár

………………………………………….
Pénztártag/Örökös/Kedvezményezett

A fenti Megállapodást a kedvezményezett/örökös törvényes képviselıjeként jóváhagyom.*

Dátum: 20…………………………

……………………………………………….
Törvényes képviselı aláírása

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy ezen okiratot - együttes jelenlétünkben- elıttünk, mint tanúk elıtt írta/írták alá:
1/ Név: ............................................

2/ Név: .............................................

Cím: ..............................................

Cím: ...............................................

Aláírás:..............................................

Aláírás: .............................................

* Abban az esetben kell aláírni a törvényes képviselınek, ha a kiskorú korlátozottan cselekvıképes (14-18 éves).

