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PÉNZTÁRTAG ADATAI
Kérjük, nagy nyomtatott betűkkel kitölteni!
Tagi azonosító:
Adóazonosító jel:
Név:
Születési név:
Születési hely/idő:

év

hó

nap

Anyja neve:
Állandó lakcím:
Értesítési cím

*:

Telefon:
*A Pénztár a nyilvántartásában szereplő értesítési címét az Ön által itt megjelölt címre módosítja

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSRŐL
Alulírott, önként, e nyilatkozatom visszavonásáig kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Erste Önkéntes
Nyugdíjpénztár az Alapszabályban rögzített dokumentumokat kizárólag elektronikus úton elektronikus iratként küldje
meg részemre. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár, a részemre elektronikus iratként kézbesített
nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat - az eltérő
jogszabályi rendelkezés hiányában - nyomtatott formában, postai úton a továbbiakban nem küldi meg.
A dokumentumok feltöltéséről e-mailben értesítjük, kérjük, ehhez adja meg az értesítési e-mail címét!
E-mail cím:

ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSHEZ HASZNÁLT E-MAIL CÍM MÓDOSÍTÁSA
Amennyiben korábban már igényelt elektronikus iratküldő szolgáltatást és az ott megadott e-mail címét szeretné
módosítani, akkor kérjük, adja meg az új értesítési e-mail címét!
E-mail cím:

Dátum: .............................................................

Pénztártag aláírása: ...................................................

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Aláírás:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Név:
Lakcím:
Aláírás:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSRŐL
A pénztártag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kérheti a Pénztártól, hogy a
Pénztár a részére átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat (tagsági okirat,
Alapszabály, Befektetési politika kivonata, számlaértesítő, adóigazolás, tagi kölcsönnel kapcsolatos
dokumentumok) elektronikus iratként küldje meg részére.
Elektronikus irat: olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló illetve az elektronikus aláírásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek.
A Pénztár a www.erstenyugdijpenztar.hu honlap „Tagi portál” felületén jeleníti meg az elektronikus
iratokat. Az irat Tagi portálra történő feltöltéséről a megadott e-mail címre a Pénztár értesítést küld a
pénztártagnak.
Kérjük, fokozottan ügyeljen e-mail címének olvashatóságára. Kérjük, csak akkor válassza az
elektronikus iratküldést, hogy ha vállalja a Tagi portálra történő regisztrációt!
Az elektronikus úton küldött iratok a kiküldéstől számított 2. munkanapon kézbesítettnek tekintendők.
Az elektronikus iratként küldött leveleket a pénztártag eseti, indokolt (rendszerhiba, szolgáltatói hiba)
kérésére a Pénztár postai úton is kézbesíti.
A nyilatkozat csak teljes bizonyító erejű magánokirati formában érvényes, így két tanú aláírása
szükséges hozzá. Visszavonni is csak ebben a formában lehetséges a nyilatkozatot.
Továbbá kérjük, hogy e-mail címének a változását a Pénztár részére szíveskedjen a jövőben
bejelenteni. Tudomásul veszem, hogy a Pénztárt nem terheli felelősség azért, ha ezen bejelentési
kötelezettségem elmulasztása következtében az elektronikus iratról szóló értesítés kézbesítése
sikertelen.

