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Pénztártag azonosítója

(A Pénztár tölti ki)

BELÉPÉSI / ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy az MKB Nyugdíjpénztár MAGÁN ÁG pénztári tagja kívánok lenni!
Belépő / Átlépő adatai (1)

Kitöltendő 2 eredeti példányban

Név:

Belépés
jogcíme (2):

Leánykori /születési név:

Anyja leánykori neve:

Születési hely:

Születési dátum:

Adóazonosító jel:

Neme:

Állampolgársága:
1: Férfi
M: magyar
2: Nő
K: külföldi
Személyi igazolvány száma és jele (külföldinél útlevélszám):

TAJ szám:

Lakcím kártya esetén annak száma és jele
(külföldinél tartózkodási engedély száma):

Állandó lakcím:
Irányítószám:

Város:

Utca, házszám

Város:

Utca, házszám

Értesítési cím (3):
Irányítószám:

Telefon:

E-mail:

Foglalkoztató (egyéni vállalkozó) adatai
Munkáltató neve:

Adószám:

Címe:

Telefon:

Átlépési Nyilatkozat (4)
Átadó nyugdíjpénztár neve:

Átlépés fordulónapja:
(Nem kötelező kitölteni!)

Alulírott felhatalmazom az MKB Nyugdíjpénztárt, hogy jelen nyilatkozatban tett átlépési szándékom szerint a megnevezett átadó
nyugdíjpénztárnál nevemben és helyettem az átlépéssel kapcsolatban eljárjon, ezzel kapcsolatban adataimat kezelje. Valamint kérem,
hogy a fent megnevezett pénztár az egyéni számlámon található összeget az MKB Nyugdíjpénztár Magán Ágazatához utalja.

Választható portfoliós rendszer
A Pénztár a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) előírásai szerint választható portfoliós
rendszert működtet 2009. január 1-től. Ennek értelmében a magánnyugdíjpénztári egyéni megtakarítását az Ön választása alapján sorolja be a Pénztár
a 3 választható portfolió egyikébe. (Mpt. 68/A. § (2) bekezdés). A törvényi előírások (Mpt. 68/A. § (8) bekezdés) értelmében a nyugdíjkorhatárt megelőző
5 évben a növekedési portfolió nem választható!
Választását kérjük, jelezze a választott portfolióhoz tartozó üres négyzetbe helyezett X-szel.
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a portfolióválasztás lehetőségével nem kíván élni, vagy a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési
portfoliót választja, úgy a Pénztár az Ön megtakarítását a nyugdíjkorhatárig hátralévő éveinek száma alapján meghatározott portfolióba
automatikusan sorolja be a törvény (Mpt. 68/A.§ (4) bekezdés) előírásai szerint.
A Klasszikus Portfoliót választom:



A Kiegyensúlyozott Portfoliót választom:



A Növekedési Portfoliót választom:



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az MKB Nyugdíjpénztár alapszabályában megjelölt belépési feltételeknek megfelelek, az abban foglaltakat elfogadom, tagsági viszonyom alatt saját nevemben járok el,
az általam választott portfolió kockázatára vonatkozó információkat és a Pénztár adott portfolióra vonatkozó befektetési politikáját megismertem.
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* Záradék *
Az MKB Nyugdíjpénztár
a belépést elfogadja. A felvétel dátuma:

