BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TEMPO ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR
TAGSÁGI AZONOSÍTÓ SZÁM (A PÉNZTÁR TÖLTI KI):



TAGSZERVEZŐI KÓD:



A BELÉPŐ ADATAI (Az adatokat kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!)
Állampolgárság

Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja leánykori neve
Adóazonosító jel

TAJ szám
Telefonszám

E-mail cím

Állandó lakcím (irányítószám, város, utca, házszám)
Levelezési cím (irányítószám, város, utca, házszám)
(Kérjük jelölje X-szel a megfelelő okmányt és a jelölt okmány alatt tüntesse fel az okmány számát, az adatok kitöltése kötelező!)
Azonosító
Személyazonosító
Lakcímiga
Vezetői
Útlevél
Egyéb:
okmány típusa
igazolvány
zolvány
engedély
Száma

Alulírott kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját nyugdíj-előtakarékosságom céljából a Tempo Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni.
Tudomásul veszem, hogy tagsági jogviszonyom a belépési nyilatkozat záradékolásának napjával kezdődik (Öpt. 11. §). Felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. A Tempo Nyugdíjpénztár alapszabályát és befektetési politikáját a
www.tradiciopenztar.hu/tempo internetes oldalon megismertem, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el. A tagdíj megfizetését vállalom.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy adataim változását a pénztárnak 30 napon belül írásban bejelentem.
Hozzájárulok, hogy fenti adataimat a pénztár számítógépes nyilvántartásba rögzítse, működése közben felhasználja, valamint adatfeldolgozás céljából
harmadik személynek átadja, illetve a 2003. évi XV. tv. 3.§-ban előírt feladat végrehajtásához az általam szolgáltatott és igazolt valós adataim feldolgozásra
kerüljenek. Hozzájárulok ahhoz, hogy – személyes adataimat kivéve – a Pénztár adataimat statisztikai céllal feldolgozza.
Kelt: ………….......................................................................................

……………………………………….
A pénztártag aláírása

III. A VÁLASZTOTT HAVI TAGDÍJ ÉS FIZETÉSÉNEK MÓDJA ÉS GYAKORISÁGA
A

vállalt

tagdíj

Ft

A tagdíjfizetés rendszeressége:

 havi  negyedéves  féléves  éves

Az egyénileg választott tagdíj befizetésének módja:

 Állandó Banki átutalási megbízás (a lakossági folyószámla vezető bank megbízásával)

A Lakossági bankszámla száma:





A Munkáltató által utalt tagdíj befizetésének módja:
Ha a munkáltató átvállal tagdíjat, vagy megbízást kapott a munkavállaló által vállalt tagdíj levonására:
A munkáltató neve:
Székhelye:
A munkáltatói hozzájárulás havi összege:
A munkáltató bankszámla száma

vagy a bruttó bér

Ft


%-a


A munkáltatói hozzájárulás Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő folyósításának kezdete:
A Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár záradékolása (A Pénztár tölti ki!)
Alulírott kijelentem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben
foglaltaknak megfelelően a Belépő személy azonosítása megtörtént, a jelen nyilatkozatban szereplő adatok az azonosító okmányban levő adatokkal
megegyeznek.
A belépési nyilatkozatot az Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár az alulírott napon és helyen elfogadta, és ezen záradékkal átadott példányát a tagnak tagsági
okiratként megküldte.
Budapest: …………………………………………………………………
Azonosítást végző személy saját kezű aláírása: …………………………………
Cím: 1022 Budapest, Bimbó út 18. levelezési cím: 1535 Budapest, Pf.: 861, Tel. 06 1 210 97 70, Fax.: 06 1 210 97 78, E-mail: tempo@tradiciopenztar.hu,
ügyfélszolgálat: 06 1 210 9790, Bankszámlaszám: 12067008-00143813-00100001

