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Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

„Tervezz biztonságos jövőt, lépj be online”  
belépési akció tájékoztató 

Rendhagyó helyzetekben érdemes újratervezni néhány dolgot, köztük a nyugdíjas éveinket érintő 
pénzügyeinket is. Tervezz biztonságos jövőt, lépj be akár otthonról, kényelmesen az Erste 
Önkéntes Nyugdíjpénztárba és most akár 20.000 Ft-tal megajándékozunk! 
 
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) akciót szervez és hirdet 2020. 
november 16. és december 29. között online* be-illetve átlépő pénztártagjai számára.  
 
Részvételi feltételek 
Az akcióban minden 16 évnél idősebb természetes személy részt vehet, aki: 

 legalább 10.000 Ft tagdíjat vállal, 

 igényli az elektronikus iratküldés szolgáltatást, 

 megfizet egy havi vállalt tagdíjnak megfelelő összeget és 

 megad egy számlaszámot a be-illetve átlépési nyilatkozatán. 

Ajándék 
A Nyugdíjpénztár egyszeri visszatérítést ad a részvételi feltételt teljesítő be-illetve átlépő 
pénztártagok számára, melynek összege az első, befizetett vállalt havi tagdíj, max. 20.000 Ft.  
 
Ajándék átadása 
A Nyugdíjpénztár az akció feltételeinek teljesülését az akció lezárást követően vizsgálja és 
legkésőbb 2021. január 31-én a részvételi feltételeket teljesítő pénztártagoknak a be- illetve 
átlépési nyilatkozaton megadott bankszámlaszámra elutalja az egyszeri összeget ajándékként. 
 
Az ajándék utáni adó és járulékterheket a Nyugdíjpénztár viseli, és fizeti meg, a pénztártag a 
Nyugdíjpénztártól kapott igazolás alapján a személyi jövedelemadó bevallásában – Egyéb 
jövedelem jogcímen - köteles azt feltüntetni. 
 
A Nyugdíjpénztár az akció feltételeinek vizsgálatakor élő és érvényes nyilatkozatot (elektronikus 
iratküldés) fogja figyelembe venni. 
 
*Online belépésként a Nyugdíjpénztár az alábbi folyamatot tekinti elfogadottnak: 
Az online ügyintézéshez egy korszerű és biztonságos megoldást, az úgynevezett Azonosításra 
visszavezetett dokumentum-hitelesítést (AVDH) alkalmazunk. A szolgáltatás igénybevételéhez 
Ügyfélkapu regisztráció szükséges.  
Az Ügyfélkapu regisztráció elérhetősége: https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu 
 
A belépéshez, a Pénztár elektronikusan kitölthető (írható pdf formátumú) belépési nyilatkozatát kell 
használni, a kitöltéséhez javasoljuk az Adobe Acrobat Reader alkalmazását. 
 
A pontos folyamat elérhető a Pénztár alábbi weboldalán: 
https://www.erstenyugdijpenztar.hu/extras/elektronikus_dokumentumok.html 
 
Az akcióról további felvilágosítás kérhető munkatársainktól a 06 1 411-3200 telefonszámon. 
 
Budapest, 2020. november 16. 

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
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