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Változás-bejelentő – pénztártagok részére
Kérjük a változás-bejelentőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni és az üresen hagyott részt áthúzással érvényteleníteni!
1. Pénztártag adatainak változása
Alulírott
Családi és utónév:
Tagsági okiratszám:				

Adóazonosító jel:			

Születési idő:

bejelentem, hogy adataimban az alábbi változások történtek:
Családi és utónév*: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Születési családi és utónév*: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
* Kérjük, hogy a névváltozást igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, vagy egyéb okirat) másolatát a változás bejelentővel együtt küldje el a Pénztár részére.

Állampolgárság: ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Lakcímkártyán szereplő cím: £ Állandó lakcím, annak hiányában £ tartózkodási hely: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Értesítési cím: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦ ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦ utca, út, tér ¦¥¦¥¦¥¦ szám ¦¥¦¥¦ emelet ¦¥¦¥¦¥¦¥¦ ajtó
E-mail: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Tudomásul veszem, hogy e-mail címem megadása esetén a Pénztár a működésről, jogszabályváltozásokról, szolgáltatások igénybevételének
feltételeiről elektronikus levélben (hírlevél) tájékoztatást küldhet részemre. Ezen hozzájárulásom bármikor, ingyenesen visszavonható.
Telefon: ¦¥¦¥¦ı ı¦¥¦¥¦ı ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦

¦¥¦¥¦ı ı¦¥¦¥¦ı ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦

Személyazonosságot igazoló okirat száma: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥ı¦ Típusa**: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Kiállító hatóság megnevezése: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
**Személyazonosító igazolvány/kártya formátumú vezetői engedély/útlevél/érvényes tartózkodási engedély.

Lakcímkártya száma: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦ı
Kérem bejelentésem tudomásul vételét. Egyben kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ .

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Pénztártag aláírása

2. Tagdíjmódosítási nyilatkozat
Alulírott
Családi és utónév:
Tagsági okiratszám:

Adóazonosító jel:

nyilatkozom, hogy ¦¥¦¥¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ dátumtól az alábbiakban részletezett tagdíj, de legalább a mindenkori egységes tagdíj
megfizetésére vállalok kötelezettséget:
Tagdíjfizetés módja:

£banki átutalás

£csoportos beszedési megbízás*

£bankkártyás fizetés

£munkáltatói átutalás

Pénztártag bankszámlaszáma: ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ı¦ - ı¦¥¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
¦ ¥
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¦ ¥
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¦ ¥
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¦ ¥
¦ ¦
£ Egyénileg fizetek tagdíjat, melynek összege ¦¥¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦¥¦ Ft, vagy a munkabérem ¦¥¦¥¦ %-a és/vagy
£ Munkáltatói tagdíjhozzájárulást kapok, az átvállalt összeg megfizetését a munkáltató a Pénztárral kötött Munkáltatói szerződés
szerint teljesíti, amelyről a Munkáltatónak jelen nyilatkozat alsó részén kell nyilatkoznia. A cafeteria szerinti tagdíjfizetés
munkáltatói tagdíjhozzájárulásnak minősül.
Tudomásul veszem, hogy a saját tagdíjrész és munkáltatói tagdíjrész változása esetén a bejelentési kötelezettség engem terhel, ennek
elmaradásából eredő következményeket az Alapszabály 6.9. pontjának megfelelően vállalom.
* Csoportos beszedési megbízás esetén a nyilatkozattal egyidejűleg kérjük a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nevű nyomtatványt is kitölteni, és megküldeni a Pénztár levelezési
címére: 1370 Budapest, Pf. 369.

Kelt: ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ .

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Pénztártag aláírása

Teljes cégnév/szervezet neve: ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Adószám: ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Bankszámlaszám:ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦ı-ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦ - ¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦
Alulírott igazolom, hogy a köztem és az OTP Nyugdíjpénztár között hatályos ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦¥¦ı számú szerződés alapján a fent nevezett
Munkavállaló ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦ év ¦¥¦¥¦ hónaptól (jogosultsági hónap) kezdődően a Nyugdíjpénztárral kötött Munkáltatói szerződésben
foglalt mértékben munkáltatói tagdíjhozzájárulásban részesül, melyet javára az OTP Nyugdíjpénztár 11742001-20030030 sz. bankszámlájára
rendszeresen átutalok. Kijelentem, hogy a Munkavállaló által vállalt egyéni/saját tagdíjrész levonására vonatkozó megbízást a
Munkavállaló Nyilatkozatában megjelölt összegben teljesítem.
Kelt: ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ı¦¥¦¥¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ . ¦¥¦¥¦ .

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Munkáltató cégszerű aláírása
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