
 
 

Tisztelt Címzett! 
 
Sajnálattal  értesültünk   pénztártagunk haláláról. Fogadja őszinte részvétünket. 
Ön az elhunyt számlájának kedvezményezettje 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Önkéntes Kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.évi XCVI. 
törvény 16/A §-a alapján, mint kedvezményezett ill. örökös (jogosultságának igazolását 
követően) írásban, a mellékletben kell nyilatkoznia, hogy az Önt illető részt:  
 (a) egy összegben felveszi, vagy 

(b) az alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a pénztárban hagyja     
tagdíjfizetés folytatásával vagy a nélkül, illetve 
(c) más, azonos típusú pénztárba átutaltatja. 

 Amennyiben a kedvezményezett/örökös a,  b) pontban meghatározott választási lehetőséggel 
él, a várakozási idejébe beszámít az elhunyt pénztártag várakozási ideje is.y 

 
 Levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül Önnek nyilatkozatot kell tennie, melynek 

hiányában  a pénztár az Ön javára, - lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál a negyedévet 
követő 50. napig - az elhunyt számláját bírói letétbe helyezi. 

 
Ha az (a) pont szerinti egyösszegű felvétel mellett dönt, úgy kérjük, szíveskedjen a mellékelt 
kérelem adatait kitöltve, aláírva címünkre visszajuttatni a halotti anyakönyvi kivonat 
másolatával együtt. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt átvilágítás érdekében, kérjük a kitöltött, aláírt kérelem 
mellékleteként a személyi igazolványának és lakcímkártyájának -személyi azonosítót igazoló oldala 
kivételével- készült másolatot is elküldeni szíveskedjen úgy, hogy az elkészült másolatok lapjait  
eredetiben  aláírta annak igazolásául, hogy beleegyezett a másolat készítésébe. Ezen kívül a mellékelt 
azonosítási adatlapot is kitöltve vissza kell küldeni. A felsoroltak nélkül  a kifizetést nem tudjuk teljesíteni! 
 
Pénztárunknál a számlakövetelés 85%-át a fent kért és visszaérkezett kérelem, illetve 
érvényes halotti anyakönyvi kivonat beérkezése napját követő 15 napon belül utaljuk át, 
majd a 85% kifizetése napjának negyedévét követő 50 napon belül végelszámolás alapján a 
fennmaradó különbözetet. A végelszámolás napjáig terjedő időre hozamot állapítunk meg.  
 - A kifizetésre kerülő összegből 3.000,-Ft egyszeri kezelési költség kerül levonásra a 
Mező Nyugdíjpénztár javára. Ezen felül az Önnek küldött elszámolási lapon feltüntetett 
„Egyéb összeg” a banki átutalás/postaköltség díját valamint a tranzakciós illetéket 
tartalmazza, melyet a törvényi előírásoknak megfelelően kell felszámolnunk. 
(Megjegyezzük, hogy a postai utalás díja többszöröse a bankszámlára történő utalásnak.) 
− Az e címen kifizetett összeg adó,  illeték és járulékmentes. 
 
 
Pécs,        Szabó Gábor  sk.  
                                           ügyvezető igazgató 


