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Nyilatkozat magán-nyugdíjpénztári kedvezményezett / örökös 

részére 

Alulírott 

Név:   

TAJ szám: 

Adóazonosító jel: 

Születési idő: 

Anyja neve:  

Lakcím:

Telefonszám:  

nyilatkozom, hogy néhai 

Pénztártag neve: ______________________________________________________   

Adóazonosító jele: _______________   

elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összeg rám jutó részét 

kedvezményezettként / örökösként (a megfelelő állítást jelölje X-szel!): 

 egy összegben felveszem, melyet 

 (a) az alábbi bankszámlára kérek átutalni: 

Bank megnevezése:

Bankszámlaszám:  - - 

vagy 

 (b) az alábbi lakcímre kérem postai úton kézbesíteni: 

 a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 

29.§ alapján az elhunyt egyéni számláján felhalmozott összeget visszautaltatom a 

Nyugdíjbiztosítási Alapba a hozzátartozói nyugellátás kedvezőbb elbírálása érdekében. 

 átutaltatom a saját nyugdíjpénztáramban lévő egyéni számlámra.

Egyéni tagi azonosító szám:  

Az aláírás dátuma:     

Kedvezményezett / örökös  aláírása 

SSSZZZÖÖÖVVVEEETTTSSSÉÉÉGGG    NNNYYYUUUGGGDDDÍÍÍJJJPPPÉÉÉNNNZZZTTTÁÁÁRRR
web: http://www.szovetsegnyp.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

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

Nyugdíjpénztár megnevezése:



Melléklet az örökös/kedvezményezetti kifizetési kérelmekhez 
 
 
Az örökös/kedvezményezetti kifizetések a választott módozatnak megfelelően Pénztárunkban 
az alábbiak szerint történnek: 
 
Kifizetési határidők 
Pénztárunk egység alapú elszámoló rendszert működtet. A kifizetést a magán-nyugdíjpénztárak 
befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 282/2001 (XII.26) kormányrendelet alapján (29 
§ (16)-(17) bekezdés) teljesíti a Pénztár.  
A szolgáltatás kifizetése az egyéni számla portfóliójának a számlazárás napján (fordulónapon) 
aktuális árfolyama alapján történik. 
A kedvezményezett vagy örökös részére történő egyösszegű kifizetés esetén - amennyiben a 
jogosultság igazolása a hónap utolsó napját megelőzően 10 munkanappal megtörtént a 
pénztárnál - a tag tagsági jogviszonya a bejelentés hónapjának utolsó napjával szűnik meg. A 
kifizetés legkésőbb a bejelentés hónapját követő 8 munkanapon belül megtörténik.  
A hónap utolsó 10 munkanapján beérkező írásbeli bejelentés alapján a pénztár a tag tagsági 
jogviszonyát a jogosultság igazolását követő hónap utolsó napjával szünteti meg. A kifizetés 
ezt követően 8 munkanapon belül történik. 
(A jogosultság igazolásának a kifizetéshez szükséges hiánytalan iratanyag Pénztár általi 
kézhezvétele tekintendő!) 
 
A kifizetéshez szükséges dokumentumok: 

 
* A szolgáltatás teljesítéséhez a jogosulatlan kifizetések elkerülése érdekében szükség van az 
azonosításra, mely az alábbi módokon történhet: 

- szolgáltatási igényén szereplő aláírásának hitelességét közjegyző igazolja - ebben az 
esetben az igazolással ellátott szolgáltatási igény eredeti példányát küldje meg Pénztárunk 
címére - vagy 

- személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
 
Adózás, illeték, hagyatéki teher 
Magán-nyugdíjpénztári számla nem része a hagyatéknak, a számláról történő kifizetés 
illetékmentes. A magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett vagy örökös részére kifizetett 
összeg adómentes. 
 
A szolgáltatás kifizetésének költsége  
A kifizetés költsége - a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata alapján - a pénztártag egyéni 

számlájának fordulónapi árfolyama szerinti egyenleg egy ezreléke.
  
 
 

 Kedvezményezett esetén Örökös esetén 

 Halotti anyakönyvi kivonat 
 

Halotti anyakönyvi kivonat 
Hagyatékátadó végzés vagy 
öröklési bizonyítvány 

Nagykorú Nyilatkozat 
Azonosítás * 

Nyilatkozat 
Azonosítás * 

Kiskorú 199500 
Ft alatti 
kifizetés 

Törvényes képviselő nyilatkozata 
Törvényes képviselő azonosítása * 

Törvényes képviselő nyilatkozata  
Törvényes képviselő azonosítása * 

Kiskorú 199500 
Ft feletti 
kifizetés 

Törvényes képviselő nyilatkozata 
Törvényes képviselő azonosítása * 
Gyámhivatali engedély a kifizetéshez 

Törvényes képviselő nyilatkozata  
Törvényes képviselő azonosítása * 
Gyámhivatali engedély a 
kifizetéshez 


