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TNY_11 Kedvezményezett / Örökös rendel-

kezése elhunyt pénztártag egyéni számlájá-

nak rá eső részéről  
(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 

 
 

1. AZ ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI  

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Pénztári azonosító 

       

Születési hely Születési dátum Adóazonosító jel 

     év   hó   nap           

2. A KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI (kedvezményezettenként/örökösönként külön nyomtatvány töltendő ki) 

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

 

Születési név Anyja születési neve 

  

Születési hely Születési dátum Adóazonosító jel 

     év   hó   nap           

Elérhetőségek 

e-mail cím:  telefonszám: 0 6 -   -        

Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén a törvényes képviselő 

Neve:  
Személyazonosító okmány 
típusa és száma 

 

Postai (levelezési) címe 

    irányító- 
szám 

 Település  utca,házszám 

Banki adatok (saját vagy közös néven lévő számlára, kiskorú esetén a gyámi betét száma): 

Számlatulajdonos neve  Számlavezető bank neve  

 Bankszámlaszám /gyámi betét száma         -         -         

3. RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

Az Öpt. 16/A §. és a Pénztár Alapszabálya szerinti lehetőségek alapján az elhunyt pénztártag egyéni számlájának 

rám eső részéről a következőképpen rendelkezem (Az 1. pont mellé még egy válasz jelölhető): 

 1. Szolgáltatásra jogosultként temetési számlát nyújtok be (max. az egyéni számlaegyenleg 50 %-a erejéig) 

 2. Saját nevemben a Pénztárban hagyom (Belépési Nyilatkozatot csatolom) 

 3. Rám eső részt kérem a 2. pontban megadott postai címemre utalni (csak 300 ezer Ft összeget meg nem hala-

dó kifizetés esetén választható) 

 4. Rám eső részt kérem a 2. pontban megadott bankszámlára utalni 

 5. A rám eső részről lemondok, tudomásul veszem, hogy az összeg a Pénztárra száll és azt a Pénztár fedezeti 

tartalékán a tagok egyéni számlái javára hozamként felosztja 

 

Keltezés  
 

Kedvezményezett/örökös vagy törvényes képviselő saját 

kezű aláírása 

 Település 

    év   hó   nap 

 

Csatolandó dokumentumok: 

• Halotti anyakönyvi kivonat másolata 

• TNY 14 Azonosítási adatlap a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. alapján előírt kötelezettség teljesítéséhez 

• Kedvezményezett/Örökös személyi igazolvány és lakcímkártya másolata  

• Öröklés esetén jogerős közjegyzői végzés másolata 

• Kiskorú esetén szükség szerint (280 ezer Ft-ot meghaladó összeg esetén) a Gyámhatóság végzése

 
 

Érkeztető bélyegző helye 
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TNY_14 AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.§.–ban előírt kötelezett-

ség teljesítéséhez 
 

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 
 
 
 
 
 

1. PÉNZTÁRTAG/ÖRÖKÖS/KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI 
 

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Pénztári azonosító 

      

Születési név Anyja születési neve TAJ szám 

           

Születési hely Születési dátum Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Adóazonosító jel Személyazonosító okmány típusa 

            1. Személyazonosító igazolvány 3. Kártya formátumú vezetői engedély 
2. Útlevél 4. Hatósági igazolvány 

Személyazonosító okmány száma és jele Lakcímkártya száma (külföldinél magyarországi tartózkodási engedély száma) 

  

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
 

2. TAG/ÖRÖKÖS/KEDVEZMÉNYEZETT NYILATKOZATA 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, az adatlap kitölté-

sekor tagsági viszonyomban/örökösként/haláleseti kedvezményezettként a saját nevemben járok el. 

Keltezés  
 
 
 

Nyilatkozó saját kezű aláírása 

  

Település 

     

év    

hó   
 

nap 
 

3.  TANÚK 

Amennyiben személyesen nem jelenik meg a Pénztár ügyfélszolgálatán, úgy kérjük, hogy az 1. pontban 
feltüntetett igazolványok másolatait a nyomtatványhoz csatolni szíveskedjen, valamint 2 tanúval hitele-

síttesse nyilatkozatát. Ennek hiányában a nyilatkozatot nem tudjuk elfogadni! 
 

4. AZONOSÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY NYILATKOZATA (személyes megjelenés esetén) 
 

Alulírott kijelentem, hogy az azonosításra megjelent Pénztártagot okmányai alapján beazonosítottam, az általa közölt adatokat azonosító 

okmányaiban lévő adatokkal egybevetettem, azokkal megegyezőnek találtam, valamint igazolom, hogy az okmányok a bemutatás napján 

érvényesek. 

Keltezés Azonosítást végző sze-

mély neve: 

 
 
 
 

Azonosítást végző személy aláírása 

  

Település 

     

év    

hó   
 

nap 

 

Tanúsítjuk, hogy az okirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik és annak aláírását tartalmazza 

 1. tanú 2. tanú 

Név:  
 

 

Cím:  
 

 

Aláírás:  
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