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Nyilatkozat várakozási idő leteltét követő kifizetésre
I. Jogosultság kezdete

Legkorábbi belépés dátuma:

(Pénztár tölti ki)

Utolsó kifizetés dátuma:

Pénztári azonosító:

Kifizetési jogosultság
kezdete

II. Pénztártag azonosítási adatai
Név:

Adóazonosító:

Születéskori név:

Születési hely:
Születési idő:

Anyja neve:
Állampolgárság:

Értesítési telefonszám:

Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Belső postázás helye (szerv.eg.)

RG törzsszám:

III. Pmt. (Pénzmosási tv.) azonosítási adatok
Azonosító okmány típusa: 1 = Személyi
igazolvány 2 = Kártyás vezetői engedély 3 = Útlevél

Kiemelt közszereplő: 1 = nem
Száma:

2 = igen (külön nyilatkozat kitöltendő)

1

Lakcímkártya száma:

Lejárata:

(szem.okm. érvényessége céljából)

IV. Kifizetési típus választás (jelölje X-vel)
1. Kérem a számlámon felhalmozott hozam adómentes kifizetését.
2. Kérem a hozam és a 2007-ig befizetett tőke kifizetését.
3. A számlámon felhalmozott összegből __________________ Ft, azaz

_________________________________________________________________

forint
kifizetését kérem.
4. Tagságomat fenntartom, de kérem a számlámon szereplő teljes összeg adóköteles kifizetését.
(tőke adóköteles, hozam adómentes)
5. Kilépek, tagságomat megszüntetem és kérem a számlámon levő teljes összeg adóköteles
kifizetését. (tőke adóköteles, hozam adómentes)

A
felhalmozott
hozam
adómentesen kifizethető, ha ettől
magasabb összeget igényel, a
tőkerész adóköteles részéből
SZJA előleget kell levonunk. Ezen
felül Önt az adóköteles rész után
SZOCHO bevallási és fizetési
kötelezettség is terheli. Újabb
kifizetés 3 év után kérhető (kivéve
kiépés).
Kifizetésből 3.000 Ft költség kerül
levonásra.:

V. Teljesítés módja
Bankszámlaszám:
X

Átutalás

Bankszámla tulajdonos neve:
Külföldi bankszámla

IBAN

__ __ __ __

SWIFT-kód

__ __ __ __ __ __ __ __

devizanem

__ __ __

Alulírott kijelentem, hogy a Pénztár 10 éves kifizetésre vonatkozó szabályait ismerem.
Tudomásul veszem, hogy a jogosultság kezdete előtt benyújtott nyilatkozatokat a Pénztár a jogosultság kezdetével fogadja el.
Tájékoztatás:
Nyugdíjkorhatár betöltése után csak szolgáltatás kérhető (más nyomtatványon). 2016-tól kérhet rész-szolgáltatást ill. járadékot is.
Kelt: ______________________ 2020. _____________________________
Tanuk:

______________________________
pénztártag aláírása

Név: __________________________________________

Név: ____________________________________________

Lakcím: ________________________________________

Lakcím: _________________________________________

Aláírás: _______________________________________

Aláírás: _______________________________________

VI. Záradékolás (Pénztár tölti ki!)
A Pénztár a benyújtott nyilatkozatát elfogadja / elutasítja.
A Pmt. szerinti azonosítást és a Kit szerinti ellenőrzést elvégeztem.
Dátum:______________________________

Pénztár részéről:______________________________________

