TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ
NYUGDÍJPÉNZTÁR
ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT

a Tempo Nyugdíjpénztárba történő átlépéshez
A pénztártag nyilvántartási száma:



(A Pénztár tölti ki!)

I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS AZ ÁTLÉPÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Név:……………………………………………………………………..…………………………………..
Adóazonosító-jel:



Személyi igazolvány szám: ………………………………………

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a(z)……………………………………………………….………..Nyugdíjpénztárból
(a továbbiakban Átadó Pénztár) át kívánok lépni a Tempo Nyugdíjpénztárba.
Egyúttal kérem az Átadó Nyugdíjpénztárat, hogy az Átadó Pénztárnál vezetett egyéni számlámon jóváírt összeget utalja át a Tempo Nyugdíjpénztár
pénzforgalmi számlájára (Raiffeisen 12067008-00143813-00100001). Egyben meghatalmazom a Tempo Nyugdíjpénztárat, hogy átlépésem ügyében
nevemben az Átadó Nyugdíjpénztárnál eljárjon. A Pénzmosási törvénynek megfelelően kijelentem, hogy a pénztárnál a saját nevemben és érdekemben járok
el. Tudomásul veszem, hogy az adataimban bekövetkező változásokat annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelentem és a bejelentés
elmulasztásából eredő hátrányokért a Pénztár nem vállal felelősséget. Hozzájárulok ahhoz, hogy – személyes adataimat kivéve – a Pénztár adataimat
statisztikai céllal feldolgozza.

Kelt: ………………………………………………….……. Aláírás: ……………………………………………………………...
II. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR ZÁRADÉKOLÁSA
(A Pénztár tölti ki!)

Az átlépési nyilatkozatot a Tempo Nyugdíjpénztár az alulírott napon és helyen elfogadta, és ezen záradékkal átadott
példányát a tagnak tagsági okiratként az alapszabállyal együtt megküldte.
Kelt Budapesten, ……………………….………………
III. AZ ÁTADÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR NYILATKOZATA

Az Átadó nyugdíjpénztár megnevezése:……………………………………………………………………………………....

……………………….…………………………………………..…...
Az Átadó nyugdíjpénztár adószáma: -- Ügyintéző: ………………………………………
Az Átadó nyugdíjpénztár bankszámlaszáma: --
Az Átadó nyugdíjpénztár levelezési címe:

Ezúton nyilatkozunk, hogy ………………………………………………………………………..……..(név)

……………………….……………………………………………………………………… (lakcím)
adóazonosító-jel:  követelése pénztárunkkal szemben   Ft,
azaz ………………………………………………………………………………..…………………. forint.
Az Átadó nyugdíjpénztár kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pénztártag követelését saját vonatkozó szabályzatai és a jogszabályban foglaltak
szerint átutalja a pénztártag javára a Tempo Nyugdíjpénztár Raiffeisen 12067008-00143813-00100001 számú bankszámlájára. A gyors ügyintézés
érdekében az átutalás teljesítésekor a megjegyzés rovatban feltüntetjük a pénztártag nevét és adóazonosító jelét.

Kelt:

……………………………….………………………….
az Átadó pénztár cégszerű aláírása
Hasznos tudnivalók:

1.
2.
3.

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltése, aláírása után a Tempo Nyugdíjpénztár részére (1022 Bp., Bimbó út 18.) visszajuttatni szíveskedjék, mert az átlépés adminisztratív
ügyeinek további intézését vállalja a Tempo Nyugdíjpénztár.
Átlépéskor az Átadó Pénztárból hozott fedezet az egyenlegen teljes mértékben jóváírásra kerül, ez a Tempo Nyugdíjpénztár ajándéka átlépő kedves tagjainknak.
Kötelességünk tájékoztatni Önt, hogy az átlépés hosszú folyamat, tapasztalatunk szerint legalább két hónapot vesz igénybe (az átlépés fordulónapja a pénztári gyakorlat
szerint a negyedév zárását követő második hónap 20. napja - a hozamfelosztást lezárása). Biztosítjuk, hogy a Tempo Nyugdíjpénztár mindent elkövet az ügy gyors
lebonyolítása érdekében. Az ügy állásáról, valamint esetlegesen felmerülő kérdései esetén a Tempo Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálata (06-1-210-9790) készséggel áll az Ön
rendelkezésére.

