
 

 

 

 NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS
 ÜGYINTÉZÉSHEZ 

HOZZÁFÉRÉS AZ ONLINE PÉNZTÁRHOZ 
ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉS IGÉNYLÉSE 
Tagi azonosító vagy adóazonosító jel*:  

Név*:  

Születéskori név*:  

Anyja neve*:  

Születési hely, idő*:  

Lakcímkártya száma*:  

Állandó lakcím*:  

Levelezési cím*:  

E-mail cím*:  
 

 

Magyar mobiltelefonszám*: 
 

 

 
*Kötelezően kitöltendő adatok. 

Jelen nyilatkozat benyújtásával kérem, hogy az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár ingyenesen 
elérhető online pénztári felületéhez a fentiekben megadott e-mail cím és mobiltelefonszám 
rögzítésével biztosítsák a hozzáférést. 

Alábbi választásommal nyilatkozom, hogy az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár által küldendő 
dokumentumokat, nyilatkozatokat, tájékoztatásokat és igazolásokat (különösen az adóigazolást és az 
egyéni számlaértesítőt) a nyilatkozat rögzítését követően postai kézbesítés helyett a továbbiakban 
elektronikus iratként (e-iratként) kérem elérhetővé tenni az online pénztári felületen. E-küldemény 
szolgáltatás igénylésével az elektronikus irat elhelyezéséről értesítést kérek a megadott e-mail címre. 

Az E-küldemény szolgáltatást igénybe kívánom venni:                   igen                        nem 

 
Kelt: _______________________________, _______ év, _____ hónap, _____ nap. 

 
 ……………………………………… 
 Pénztártag aláírása 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

Név: Név: 

Aláírás: Aláírás: 

Lakcím: Lakcím: 
 
  



 

TÁJÉKOZTATÁS ONLINE PÉNZTÁRRÓL 

Az online pénztár az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár díjmentes szolgáltatása, melyet honlapunkon, a 
www.aranykornyp.hu oldalon keresztül érhet el. A felületen számos hasznos és személyre szabott 
információt talál; megtekintheti befizetéseit, aktuális egyenlegét és online adatmódosítást, portfólió 
módosítást is kezdeményezhet. 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ? 
Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár minden pénztártagja számára automatikusan biztosítja az online 
pénztári felülethez a hozzáférést, aki magyarországi mobiltelefonszámát és e-mailcímét megadta. 
Az online pénztárhoz való hozzáférés érdekében kérjük, töltse ki a hátoldalon található nyomtatványt, 
és juttassa vissza Pénztárunkhoz. 

A nyomtatvány az alábbi módokon nyújtható be Pénztárunkba: 

• elektronikusan Ügyfélkapun keresztül történő Azonosításra Visszavezetett Dokumentum 
Hitelesítéssel (AVDH) ellátva 

o Ügyfélkapun vagy 
o Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) keresztül, vagy 
o a Pénztár e-mail címére (info@aranykornyp.hu) megküldve, illetve 

• postai úton a Pénztár postacímére (1853 Budapest), vagy 
• személyesen a Pénztár székhelyén előzetes időpont foglalás lehetőséggel (1051 Budapest, 
József nádor tér 5-6. IV. emelet) vagy 

• bármely hazai UniCredit Bankfiókban. 

Az Ön által megadott e-mail címet és mobiltelefonszámot rögzítjük, és ezt követően az online pénztári felület 
automatikusan elérhetővé válik. 
A belépés első alkalommal az Ön biztonsága érdekében két lépésben történik. A www.aranykornyp.hu 
oldalon, az online pénztár menüpontra kattintva, a kért adatok megadásával indított belépésnél a kezdő 
jelszót a megadott mobiltelefonszámra sms-ben kapja meg, amit az első belépést követően meg kell 
változtatnia. 

ELEKTRONIKUS KÜLDEMÉNY 

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál lehetősége van küldeményeit – postai kézbesítés helyett – 
elektronikus küldeményként (e-küldeményként) igényelni. A Pénztár e-küldemény szolgáltatását igénylők 
számára a küldeményeket az online pénztári felületen teszi elérhetővé, melyről a feltöltést követően 
értesítést küld 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. 
 
MIÉRT ELŐNYÖS AZ ONLINE PÉNZTÁR ÉS AZ ELEKTRONIKUS KÜLDEMÉNY? 

• Bármikor elérhető: online pénztári funkciónkon keresztül tagjaink kényelmesen, bármikor 
hozzáférhetnek a keresett információkhoz, elektronikus kivonatukhoz. 

• Gyors: a befizetések könyvelése, a kifizetések állapota, a dokumentumok az iktatásukat 
követően azonnal megtekinthetőek. 

• Könnyen tárolható: a dokumentumok, számlaforgalmi adatok elektronikusan tárolhatóak. 
• Környezetkímélő: a szolgáltatás használatával kevesebb papír kerül felhasználásra. 
• DÍJMENTES: az online pénztári hozzáférést és az e-küldemény szolgáltatást az Aranykor 
Önkéntes Nyugdíjpénztár díjmentesen biztosítja. 

 


