IGÉNYBEJELENTŐ
az OTP Nyugdíjpénztár internetes Munkáltatói Portál igénybevételére vonatkozólag1
Alulírott:

a (munkáltató neve):

székhelye:

levelezési címe:
adószáma:

cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

, mint

az OTP Nyugdíjpénztárral
(továbbiakban Pénztár, amennyiben a Munkáltató a Pénztárral szerződéses jogviszonyban áll) munkáltatói
hozzájárulás teljesítésére szerződéssel rendelkező munkáltatói tagjának (továbbiakban: Munkáltató) képviselője

k é r e m,
hogy a munkáltatói hozzájárulás havi bevallási kötelezettségének teljesítése érdekében kifejlesztett Munkáltatói
Portál (továbbiakban: Portál) által nyújtott szolgáltatások (pénztártag munkavállalók részére teljesített munkáltatói
hozzájárulás kapcsolódó bevallás benyújtása, interaktív kapcsolat biztosítása, pénztártag munkavállalók tagsági
viszonyának nyomon követhetősége) igénybevételéhez szükséges hozzáférést (felhasználónév, és jelszó) a
Munkáltató részére biztosítani szíveskedjen.
Tudomásul veszem, hogy
- a Portál a Pénztár informatikai rendszerének része, azon a Pénztárral kötött munkáltatói szerződés alapján a
Pénztár által a Munkáltatóval (illetőleg a Munkáltató munkavállalóival) kapcsolatosan kezelt adatok érhetőek el,
- a Munkáltató kizárólag a saját munkavállalóival kapcsolatos adatokat ismerheti meg,
- a Pénztár a tanúsítványnak illetőleg a hozzáféréshez használt jelszónak nem arra jogosult személy általi
használatából eredő károkért felelősségét kizárja,
- a Portál Pénztáranként külön, elkülönített adatbázissal rendelkezik,
- a Portál használata díjmentes.
Egyúttal kijelentem, hogy
- a Munkáltató képviseletére jogosult személyként járok el,
- a Munkáltató a vele munkajogviszonyban álló munkavállalók személyes adatainak - bérszámfejtés és bevallások
céljából történő - kezelésére, illetve ezen adatok Pénztár részére történő továbbítására jogosult,
- a hozzáférés biztosítását követően, mint Munkáltató - a hatályos munkáltatói szerződés vonatkozó pontját
kiegészítve, a munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos bevallási kötelezettségemnek a Portálon keresztül
kívánok eleget tenni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy
- a Pénztár a Munkáltató által a Portálon továbbított bevallásokat, a bevallások feldolgozásának és nyomon
követhetőségének érdekében a feldolgozás fázisában, és azt követően is tárolja,
- a Pénztár megbízottjaként eljáró OTP Pénztárszolgáltató Zrt. - tekintettel arra, hogy a Portál felületre történő
belépés egységesített - a Munkáltató nevét, székhelyét és adószámát közös adatbázisban kezelje, és azokról a
Pénztártól tájékoztatást kérjen, illetve a Pénztár részére tájékoztatást adjon.

1

Kérjük két eredeti példányban kitölteni és az OTP Nyugdíjpénztár (1370 Budapest, Pf.: 369.) részére megküldeni.

A Munkáltató vonatkozásában a Portál alkalmazáshoz jogosult személy (kiemelt kapcsolattartó):
Név:

Telefonszáma:

E-mail cím:

A Munkáltató - bevallási kötelezettséget önállóan teljesítő - szervezeti egységei vonatkozásában a Portál
alkalmazáshoz jogosult személyeket (kapcsolattartókat) jelölhet a portál használatbavételét követően.

............................., 20..... év .................. hó ...... nap

Munkáltató cégszerű aláírása

