
 
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénztár kifizetést csak abban az esetben 
teljesíthet, ha Ön a pénzmosás elleni jogszabályok szerint azonosított 

státuszban van. 
Kérjük, tájékozódjon státuszáról az Online Pénztárban, illetve 

ügyfélszolgálatunkon!  
 

KIFIZETÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE 

NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS 
 

A személyes adatok megadása egyrészt a kifizetés végrehajtásához szükséges, másrészt viszont alkalmat ad 
adatainak egyeztetésére, frissítésére. Amennyiben a rendszerünkben tárolt adatokhoz képest eltérő adatot ad meg, azt 
adatmódosításnak tekintjük, és rendszerünkben átvezetjük, ezáltal az adatokat nem kell külön nyomtatványon 
bejelentenie. A gyors és eredményes ügyintézés érdekében különösen fontos, hogy elérhetőségi adatai naprakészek 
legyenek, így szükség esetén fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. 

Név:   Pénztári azonosító/Adóazonosító jel: 

Állandó lakcím:   

Levelezési cím:   

Anyja neve:   Születési hely, idő:      

Telefonszám:  E-mail cím:   

A nyugdíjszolgáltatás kifizetésének feltétele, hogy Ön elérte a nyugdíjkorhatárt, vagy saját jogon nyugellátásra vált 
jogosulttá. Utóbbi esetben igénybejelentéséhez feltétlenül mellékeljen olyan iratot, ami igazolja nyugdíjjogosultságát 
és az ellátás jogcímét (nyugdíjhatározat, rokkantsági ellátásról szóló határozat, Igazolás egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultak nyilvántartásba történő bejelentéséről).  
Az igénybe vehető ellátásokról részletes információt talál honlapunkon: https://www.aranykornyp.hu/lehetosegek-

nyugdijba-vonulaskor. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2013. január 1. után belépett (nem rokkantsági ellátásban részesülő) tagok esetében, 

amennyiben a tagság a teljesítés évét megelőző 10. adóéven belül jött létre, a kifizetés tőkerésze adóköteles.  

Adóköteles kifizetés esetén a Pénztár a jogszabályok értelmében a kifizetést az adó levonása után teljesíti. 

Kérjük, jelölje a sorszám utáni négyzetben, hogy a lenti 9 lehetőség közül melyiket választja. 

Kérjük, csak egy lehetőséget jelöljön meg! 

1. ☐ Teljes egyéni számlám összegének kifizetését kérem és tagságomat folytatom. 

2. ☐ Teljes egyéni számlám összegének kifizetését kérem és tagságomat megszüntetem. 

3. ☐ Egyéni számlámról kérem a hozam kifizetését és tagságomat folytatom. 

4. ☐ 
Egyéni számlámról kérem ………………..……Ft, azaz  ………..…..………….……………..…………… Ft 
kifizetését és pénztártagságomat folytatom. 

5. ☐ 
Teljes egyéni számlám összegének saját járadékra váltását kérem és pénztártagságomat folytatom. 

A járadékfolyósítás éveinek száma (5-25 év):…… A járadékfolyósítás gyakorisága: ☐havi  ☐negyedéves  ☐féléves 

6. ☐ 

Egyéni számlámról ……………………. Ft, azaz …………………………………………….... Ft összeg saját 
járadékra váltását kérem és pénztártagságomat folytatom. 

A járadékfolyósítás éveinek száma (5-25 év):…… A járadékfolyósítás gyakorisága: ☐havi  ☐negyedéves  ☐féléves 

7. ☐ 
Ütemezetten teljes egyéni számlám kifizetését kérem, és pénztártagságomat folytatom. 

A járadékfolyósítás gyakorisága: ☐havi    ☐negyedéves   ☐féléves    A járadékfolyósítás éveinek száma határozatlan. 

8. ☐ 

Ütemezetten …………….…………. Ft, azaz ……………………………………………….... Ft összeg kifizetését 
kérem és pénztártagságomat folytatom. 

A járadékfolyósítás gyakorisága: ☐havi    ☐negyedéves   ☐féléves    A járadékfolyósítás éveinek száma határozatlan. 

 

9. ☐ 

Kombinált szolgáltatásként, fix összeg kifizetését kérem………………………….  Ft, azaz 
….…………….………………………………..Ft összegben, valamint az egyéni számlám fennmaradó részének 
járadékra váltását kérem a pénztártagságom folytatása mellett az alábbi feltételekkel: 

A járadékfolyósítás éveinek száma (5-25 év):……. A járadékfolyósítás gyakorisága: ☐havi  ☐negyedéves  ☐féléves 

https://www.aranykornyp.hu/lehetosegek-nyugdijba-vonulaskor
https://www.aranykornyp.hu/lehetosegek-nyugdijba-vonulaskor


   

A járadékszolgáltatás igénylésével vállalom, hogy a Pénztár a járadékra váltott összeget (az 5-9. lehetőségek 
választása esetén) a jogszabályok értelmében a legalacsonyabb kockázatú „Szolgáltatási” portfólióban kezelje. 

 

Amennyiben Ön korábban rendelkezett arról, hogy egyéni számláját a Pénztár megosztva kezelje két portfólió között, 

lehetősége van meghatározni, hogy a fenti 3., 4., 6. vagy 8. pontban megadott összeget a Pénztár melyik portfólióból 

teljesítse. Az arányt meghatározhatja forintban és százalékban is. 

Ha nem adja meg az egyes portfóliókból felvenni kívánt összeget, a kifizetést a portfóliómegosztási nyilatkozatában 

megadott megosztási arányszám szerint vonjuk ki a két portfólióból. 

 
KIFIZETÉSI HELY 

Kérjük, hogy kifizetési helyként csak az egyik lehetőséget adja meg. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postán keresztül, lakcímre kért kifizetés költsége többszöröse lehet a 

bankszámlára utalás költségének, ezt javasoljuk mérlegelni a kifizetési hely megadásánál. 
 

A kifizetést bankszámlaszámra kérem átutalni.  

A jogszabályok értelmében a Pénztár csak a pénztártag (közös) tulajdonában lévő bankszámlára utalhat kifizetést. 

A bankszámla magánszemély tulajdonosának neve: ………………………………………………………… 

Bankszámla száma: 

 

A kifizetést az alábbi lakcímre kérem teljesíteni: 

…………………………………………….………………………………………………………….…………………... 

…………………………………………………….…………………………………………………………………… 

A Posta csak abban az esetben adja át a lakcímre kivitt kifizetést, ha a cím szerepel az igénylő lakcímkártyáján. 

Amennyiben Ön jogosult a kifizetésre és a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, igénye kifizetésére a 
jogszabályok szerint a feltételek teljesülését követően legkésőbb a 18. munkanapon kerül sor.  
 

A kifizetés költsége 3.000 Ft eljárási díj és az utalás tényleges bank-, illetve postaköltsége. 

 
Kelt:          ,     év    hó   napján 

 

 
 

   ………………………………………… 
        Pénztártag aláírása  
  

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

Név:   Név:   

Aláírás:   Aláírás: 

Lakcím:   Lakcím:   
 

Portfólió megnevezése Felvenni kívánt összeg 

  

  


