Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4.
Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 369
Internet: www.otpnyugdij.hu
E-mail: info@otpnyugdij.hu
Telefon: +36 1 3666 555, Fax: +36 1 429 7448

Nyilatkozat elektronikus iratküldésről
Kérjük a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
Feliratkozás elektronikus iratküldésre
Családi és utónév:
Születési hely:

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ év, hó, nap: ¨§¨§¨§¨§¨ . ¨§¨§¨ . ¨§¨§¨.

Anyja (születési) neve: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨
Adóazonosító jel:

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ Tagsági okiratszám: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

Személyazonosságot igazoló okirat száma: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

Típusa**:

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

□

Kérem az OTP Nyugdíjpénztárt, hogy a részemre átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat (pl. tagsági okirat,
kedvezményezett-jelölésről szóló irat, egyéni számla alakulásáról szóló értesítő, adóigazolás) továbbiakban Iratok – visszavonásig - a jövőben
elektronikus iratként küldje meg részemre.
Tudomásul veszem, hogy az Iratok kizárólag a www.otpportalok.hu portálon tekinthetők meg érvényes regisztráció esetén, a bejelentkezést
követően.
E-mail cím (megadása kötelező): ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

Kelt:

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¨§¨§¨§¨§¨ . ¨§¨§¨ . ¨§¨§¨ .

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Pénztártag aláírása

Leiratkozás elektronikus iratküldésről

□ Kérem az OTP Nyugdíjpénztárt, hogy a részemre átadandó Iratokat a továbbiakban ne

elektronikus iratként, hanem az alábbi címre küldje

meg (az elektronikus küldésre vonatkozó korábbi nyilatkozatomat visszavonom)*
Állandó lakcím:

¨§¨§¨§¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ út, tér ¨§¨§¨§¨§¨ szám ¨§¨§¨ emelet ¨§¨§¨§¨ ajtó
Értesítési cím:

¨§¨§¨§¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ út, tér ¨§¨§¨§¨§¨ szám ¨§¨§¨ emelet ¨§¨§¨§¨ ajtó

Kelt:

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¨§¨§¨§¨§¨ . ¨§¨§¨ . ¨§¨§¨ .

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Pénztártag aláírása

* a nyilatkozat a Pénztárhoz történő beérkezést követő munkanapon lép életbe
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.) 2. § (3) elektronikus irat használata: a pénztártag teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatban kérheti a Pénztártól, hogy a Pénztár a részére átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat
elektronikus iratként küldje meg részére.
**Személyazonosító igazolvány/kártya formátumú vezetői engedély/útlevél/érvényes tartózkodási engedély.
Előttünk, mint tanúk előtt
1. Viselt családi és utónév olvashatóan kiírva: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨
Állandó lakcím olvashatóan kiírva: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ §¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ út, tér ¨§¨§¨§¨§¨ szám ¨§¨§¨ emelet ¨§¨§¨§¨ ajtó

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
1. Tanú saját kezű aláírása
2. Viselt családi és utónév olvashatóan kiírva: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨
Állandó lakcím olvashatóan kiírva: ¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨ út, tér ¨§¨§¨§¨§¨ szám ¨§¨§¨ emelet ¨§¨§¨§¨ ajtó

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
2. Tanú saját kezű aláírása

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSRŐL
Az OTP Nyugdíjpénztár Alapszabályának IV.15. pontja értelmében a pénztártagok teljes bizonyító erejű
magánokiratban kérhetik a Pénztártól, hogy a nevükre szóló, számukra küldendő dokumentumok,
nyilatkozatok, igazolások (pl. Alapszabály, tagsági okirat, kedvezményezett jelölésről szóló irat, egyéni
számlaértesítő és adóigazolás, egyéb levelek) elektronikus iratként kerüljenek részükre megküldésre.
A küldött iratok kizárólag a www.otpportalok.hu portálon tekinthetők meg, melyhez érvényes
regisztráció szükséges.
Kérjük, csak akkor válassza az elektronikus iratküldést, ha vállalja a portálon történő regisztrációt.
A regisztrációhoz meg kell adnia tagsági okiratszámát és tagsági kártyaszámát is.
Figyelem!
A nyilatkozat a pénztártag és két tanú aláírása nélkül érvénytelen.
Kérjük, fokozottan ügyeljen e-mail címének olvashatóságára.
Továbbá kérjük, szíveskedjen e-mail címének változását a Pénztár részére mindig bejelenteni, vagy
azt a portálon frissíteni.
A Pénztár nyilvántartásában rögzíti a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött és beérkezett nyilatkozatról a
pénztártag arra vonatkozó szándékát, amely szerint a felsorolt dokumentumokat visszavonásig elektronikus
úton kéri.
A nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában bármikor visszavonható.
TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT:
saját kezűleg írt és aláírt dokumentum
részben vagy egészben nem saját kezűleg írt, aláírt és két tanú által leigazolt dokumentum (ilyen a
pénztári nyomtatvány is)
- bíró, vagy közjegyző által hitelesített dokumentum
eredeti példánya, illetve
- elektronikus aláírással ellátott dokumentum
-

A Pénztár minden esetben visszajelzést küld a nyilatkozat elfogadásáról vagy annak - hibás, hiányos volta
miatt - visszautasításáról a nyilvántartásban rögzített módon:
-

Elektronikus iratküldésről szóló kérelem/nyilatkozat befogadását, iktatását elektronikus levélben,
annak elutasítását postai levélben igazolja vissza.

-

Elektronikus iratküldés visszavonásáról szóló kérelem/nyilatkozat befogadását postai levélben,
elutasítását elektronikus levében igazolja vissza.

