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Nyilatkozat öregségi nyugdíjas magán-nyugdíjpénztári tagok 
részére 

a Szövetség Nyugdíjpénztárnál meglévő tagságomat megszüntetem és visszalépek a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló

1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 30A. § értelmében. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján

hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.

Az aláírás dátuma:      

a pénztártag aláírása 

Jelen nyilatkozathoz kérjük, mellékelje a jogerős öregségi nyugdíjhatározatának másolatát. 

Az ügyintézés során esetlegesen felmerülő problémák gyors megoldása érdekében 

szíveskedjen Pénztárunk részére egy elérési lehetőséget megadni (vezetékes ill. mobil 

telefonszám) ………./……………………….-……………………. 
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Alulírott

Név:

TAJ szám: 

Lakcím:

Telefonszám: 



Nyilatkozat a magán-nyugdíjpénztári reálhozam és/vagy tagdíj-

kiegészítés kifizetéséről társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő magán-

nyugdíjpénztári tagok részére 

Alulírott 

Tagsági azonosító szám: 

TAJ szám:  Adóazonosító jel:  

Név:  

Születéskori név:  

Születési hely, idő:  

Anyja születéskori neve:  

Azonosító okmány típusa (pl. személyi igazolvány, útlevél, kártyás vezetői engedély):   

Azonosító okmány száma:  

Értesítési cím:  

Telefonszám:  

a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény értelmében nyilatkozom, 
hogy a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésem okán a magán-nyugdíjpénztári számlámon, 

a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés elszámolásának időpontjában kimutatott visszalépő 
tagi kifizetés összegéről (reálhozam, egyéni tagdíjbefizetés és/vagy tagdíj-kiegészítés) az alábbiak szerint 
rendelkezek (Csak egy kifizetési módot választhat! Kérjük, választását jelölje egyértelmű X-
szel!): 

 (1) az alábbi önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámra kérem átutalni: 

Önkéntes nyugdíjpénztár neve:  

Önkéntes nyugdíjpénztár adószáma:  

Önkéntes nyugdíjpénztári tagsági azonosító számom:  

 (2) az alábbi, saját nevemen lévő bankszámlámra kérem átutalni: 

Bank neve:  

Bankszámlaszám:  

 (3) postai kifizetéssel az alábbi címre kérem kézbesíteni: 

Kelt: ,   év hó nap 

Aláírás 
Abban az esetben, ha a nyilatkozat kitöltését követően megváltozik valamely adata, azt – a kifizetéssel 
kapcsolatos problémák elkerülése érdekében – feltétlenül jelezze Pénztárunk ügyfélszolgálatán! 
Pénztárunk a téves, hibás adatokból származó károkért nem vállal felelősséget. 
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 (4) a Nyugdíjbiztosítási Alap részére kérem átutalni. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján
hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.


