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                                                                                         Belépés kelte :____________________  
                        Tagsági okiratszám: _______ _______ 
                                                               Utolsó Hozam felvétel: ____________  
   N Y I L A T K O Z AT 

   Várakozási idő (10 év) leteltével megnyíló kifizetéshez 

 �      Kijelentem, hogy nem részesülök saját jogon nyugell átásban, és nem töltöttem be az öregségi 
nyugdíjkorhatárt  (Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön betöltötte  a 1993.XCVI tv.2. § (5) szerinti nyugdíjkorhatárt,  a 
nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentését a  ,,Nyugdíjszolgáltatás igénylése” nyomtatványon kel l teljesítenie!)  
Alulírott,  büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében járok el.  

-családi és utónév :    ______________________________________________________________ 

-születési név : (előző vagy leánykori) __________________________________________________ 
-születési hely, idő: _________________________________________________________________ 
-lakcím:(irányítószám)_______________________________________________________________ 
-tartózkodási hely, levelezési cím: (irányítószám)__________________________________________ 
-állampolgárság:_____________telefonszám:_________________emailcím:____________________ 
-anyja születési neve:   ______________________________________________________________ 
-adó-azonosítószám: _____________________személyi igazolványszáma: __________________ 
-külföldiek esetében a személyazonosító adatok és a magyarországi tartózkodási hely: 
 ________________________________________________________________________________________ 

Kérjük, hogy az 1. és 2.pontban felsorolt lehet őségek, valamint a kifizetés módja közül egyet válas szon, 
és azt X-el jelölje meg!  

�1., A PÉNZTÁRBÓL NEM LÉPEK KI, és  legfeljebb 3 évente egyszer tagdíj fizetése mellett:  

�a, az adómentesen kifizethető összeget kérem, az alábbiak szerint: 
                � a hozam és értékelési különbözetet kérem, illetve abból  . . . . . . . . . . . ,- Ft-ot. 

                          � az egyéni számla adómentesen elszámolható részét kérem, (hozam + értékelési különbözet  
                 mellett az 1995-2001-ben belépett tagoknak a 2007. december 31-ig befizetett tőke rész is adómentes) illetve abból …….....Ft-ot. 

�b, ____________Ft részösszeget (a hozamot adómentesen, a tőke megtakarítást az 
adójogszabályoknak megfelelően)* kérem kifizetni 

�c, a teljes összeget (a hozamot adómentesen, a tőke megtakarítást az adójogszabályoknak 
megfelelően)* kérem kifizetni 

�2., A PÉNZTÁRBÓL KILÉPEK,  az egyéni számlám megszüntetését és egyenlegének  
 levonások utáni kifizetését kérem.         

Kifizetés módja:  

�1.,  az alábbi elnevezésű és számú folyószámlára történő utalással kérem:  
 ____________________________________________________________________________ 

��������-��������-�������� 
�2.,az alábbi címre kérem kézbesíteni:___________________________________________________ 

*Tudomásul veszem, hogy a kifizetett összeg adóköte les része után, a pénztár által levont SZJA mellett  további 13% SZOCHO-t (2018.éviLII tv s 
szocho-ról 2§. (1.bek) vagyok köteles fizetni a kif izetés negyedévét követ ő hónap 12. napjáig, melyet a tárgyévi SZJA bevallás omban kell 
bevallanom.( SZJA tv 28§ (1)(8)) 
A kifizetés határideje, a szabályszer űen kitöltött aláírással ellátott kérelem hiánytalan  beérkezését követ ő 15 nap. 
Tudomásul veszem, hogy nyugdíjpénztári kifizetés teljesítéséhez a Pénztárnak, a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfél átvilágítást kell elvégeznie. Beazonosítás 
hiányában a pénztár ügyleti megbízást nem teljesíthet. A kitöltött, és aláírt nyilatkozat a pénztártag személyi igazolványának, és 
lakcímkártyájának -személyi azonosítót igazoló oldala kivételével-  másolatával, és saját kezű aláírásával együtt érvényes! 
  
Hozzájárulok, hogy a személyes okmányaimról adatazo nosítás céljából másolat készüljön. 

Kelt ,________________                                                                ____________________ 
                      Pénztártag aláírása 

Munkáltatói hozzájárulás, és kilépés esetén a munkáltató ellenjegyzése: 
     PH.                      ____________________ 
               Munkáltató aláírása 
A nyilatkozaton szereplő adatokat a személyazonosságot igazoló okirat alapján ellenőriztem, rögzítettem, az azonosítást elvégeztem. 
 
           Kelt:_______________________                                                                                   _______________________ 
                                                                                                                                         Ügyintéző aláírása (MEZŐ Nyugdíjpénztár) 


