
                                                                                 Tagsági okiratszám:  _________________ 
 

                                         N Y I L A T K O Z A T 
                              nyugdíjszolgáltatás k ifizetéséhez 

 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében járok 
el. A nyugdíjszolgáltatásra jogosulttá váltam és az 1993. évi XCVI. tv 47§ alapján, az egyéni számlámon nyilvántartott 
összegről az alábbiak szerint rendelkezem: 
családi és utónév :_____________________________________________________________________ 
születési név: _________________________________________________________________________ 
születési hely,idő:______________________________________________________________________ 
lakcím:(irányítószám)___________________________________________________________________ 
tartózkodási hely, levelezési cím: (irányítószám)______________________________________________ 
állampolgárság:____________telefonszáma:___________email címe:____________________________ 
anyja születési neve:___________________________________________________________________ 
adóazonosító-szám: ___________________________________________________________________ 
azonosító okmány (személyi igazolvány) típusa és száma:_____________________________________ 

� Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttem 

� Az öregségi nyugdíjkorhatárt NEM töltöttem be, de  ___________________nyugellátásban részesülök. 
Választott szolgáltatás típusa 

(kérjük, hogy az alábbi szolgáltatási lehetőségek közül csak egyet válasszon, és X-el jelölje meg) 

�1., A PÉNZTÁRBÓL NEM LÉPEK KI, a tagdíjat tovább   � fizetem     �NEM fizetem 
A tagsági jogviszony fenntartása mellett: 

      �a, Az egyéni számlám összegéből ____________Ft  részösszeg kifizetését kérem (maximum a számla 95%-a) 

      �b, Az egyéni számlám összegéből ____________Ft  járulékalap után évente újraszámított , az elért hozamokat 
és költségeket is figyelembe vevő fix összegű___________Ft ütemezett kifizetést kérek, amíg arra a megjelölt összeg 

fedezetet nyújt.      � negyedéves      vagy           � féléves gyakorisággal 

        �c, A szolgáltatást később veszem igénybe 

�2., A PÉNZTÁRBÓL KILÉPEK a tagsági jogviszony megsz üntetése mellett: 

       �a, Az egyéni számlámon lévő teljes összeg kifizetését kérem 

      �b, Csak járadék szolgáltatást kérek (min 5000 Ft/hó), amelynek típusa: 

                � ütemezett:_____________Ft/hó összegű vagy   

                � banktechnikai járadék __év időtartamig (min.5-max 15.év) � negyedéves   vagy         � féléves gyakorisággal 

     �c, Kombinált  szolgáltatást kérek (egyösszegű+járadékszolgáltatás), egy összegben_________________Ft-ot, 
a fennmaradó részt (min 5000 Ft/hó): 

                � ütemezett:_____________Ft/hó összegű vagy   

                � banktechnikai járadék __év időtartamig (min.5-max 15.év) � negyedéves   vagy         � féléves gyakorisággal 
Kifizetés módja:  

 �1.,  az alábbi elnevezés ű és számú folyószámlára történ ő utalással kérem:                              

_____________________________________________________________________________ 
��������-��������-�������� 
�2.,az alábbi címre kérem kézbesíteni:_________________ _________________________________________ 

A kifizetés határideje, a szabályszer űen kitöltött aláírással ellátott kérelem hiánytalan  beérkezését követ ő 15 nap.  
(A kérelem kötelező melléklete a nyugdíjjogosultságot megállapító okirat másolata, ha még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt) 
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 
A nyilatkozaton szereplő adatokat a személyazonosságot igazoló okirat alapján ellenőriztem, rögzítettem, az azonosítást elvégeztem. 
Kelt:____________________________                                                                    _________________________________________ 
                                                                                                                                         Ügyintéző aláírása (MEZŐ Nyugdíjpénztár) 


