
E-küldemény igénylő nyilatkozat

elektronikus iratok küldésére 
(Valamennyi adat megadása kötelező - ha nem géppel tölti ki, 

kérjük NYOMTATOTT betűket használjon!) 

Kérem,   hogy   az   Aranykor   Önkéntes   Nyugdíjpénztár   által   küldendő   dokumentumokat,   nyi latkozatokat,  
tájékoztatásokat és igazo lásokat (különösen az adóigazolást  és az egyéni  számlaértesítőt) a nyilatkozat 
rögzítését követően elektronikus iratként (e-iratként) küldjék meg részemre. 

Kelt: (település), (év) (hó) (nap) 

Pénztártag aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név:

Aláírás: 

2. Név:

 Aláírás: 

Záradék (A pénztár tölti ki!)

Elektronikus kommunikáció kezdő dátuma: (év) (hó) (nap) 

A  nyomtatványt  kizárólag  eredeti  aláírással  és  tanúkkal  ellátva  tudjuk elfogadni, ezért kérjük, hogy postai úton vagy 

személyesen juttassa el pénztárunkhoz. Levelezési címünk: 1853 Budapest 

Központi ügyfélszolgálatunk címe (személyes ügyintézéshez): 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. em. 

E-mail cím:

@ 

 

Lakcím:     

Lakcím:  

  

Nyilvántartási szám vagy adóazonosító jel: 

Név: 

Születéskori név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Személyi igazolvány száma: 

Lakcímkártya száma: 

Állandó lakcím: 

Mobiltelefonszám (csak belföldi, kötelező): 



Elektronikus küldemény 

Új szolgáltatásunk - mostantól lehetősége van az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári küldeményeit elektronikus 
küldeményként (e-küldeményként) igényelni. A Pénztár e-küldemény szolgáltatását igénylők számára a szolgáltatás 
bevezetését követően valamennyi küldemény elektronikusan érkezik a megadott e-mailcímre. Az e-adóigazolások, e- 
egyéni számlakivonatok hitelességét fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által 
kibocsátott időbélyegzővel biztosítjuk. 

Az elektronikus kivonat formailag és tartalmilag megegyezik a papíralapú bizonylattal, képi megjelenítése is azzal 
azonos. Az elektronikus kivonatok elektronikusan hitelesített PDF dokumentumokból állnak, amelyek formátumukat 

tekintve megfelelnek az e-küldeményekre vonatkozó valamennyi jogszabályi előírásnak. 

Hogyan igényelhető? 

Amennyiben papíralapú kivonata helyett a jövőben elektronikus küldeményben kéri a pénztár küldeményeit, kérjük 
töltse ki a hátoldalon található nyomtatványt és juttassa vissza Pénztárunkhoz. 

Fontos! Csak az eredeti aláírással ellátott és tanúkkal is hitelesített nyilatkozatokat áll módunkban elfogadni! 

Miért előnyös? 

• 

• 

• 

Gyors: a bizonylat előállítását követően azonnal hozzáférhető. 

Biztonságos: csak Ön férhet hozzá. 

Bármikor elérhető: online pénztári funkciónkon keresztül tagjaink kényelmesen, bármikor hozzáférhetnek 

elektronikus kivonatukhoz. 

Könnyen tárolható: a dokumentumok elektronikusan tárolhatóak. 

Környezetkímélő: a szolgáltatás használatával kevesebb papír kerül felhasználásra. 

• 

• 

A  nyomtatványt  kizárólag eredeti aláírással és tanúkkal ellátva tudjuk elfogadni, ezért kérjük, hogy postai úton vagy 
személyesen juttassa el pénztárunkhoz. 

Levelezési címünk: 1853 Budapest 
Központi ügyfélszolgálatunk címe (személyes ügyintézéshez): 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. em. 
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