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TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS

IGÉNYLŐ PÉNZTÁRTAG ADATAI

Pénztári (tagsági) azonosító:                                                                                              Adóazonosító jel: 

Előnév:	 	 						Vezetéknév:	 	 	 	 				 												Utónév:

Születési	hely:	 	 	 	 	 	 	 				Születési	idő:																																	év																					hó																				nap

Lakcím: 

Értesítési cím: 

Telefonszám:                             /    

TAGI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK

Alulírott	kijelentem,	hogy	az	Alapszabály	rendelkezéseinek	megfelelően	az	egyéni	számlámon	nyilvántartott	összeg	terhére	tagi	kölcsönt	kívánok	 igénybe	
venni	az	alábbiakban	megjelölt	módon:

Az igényelt kölcsön összege:                       forint, azaz          forint.
(A	kölcsön	összege	legalább	30.000	forint,	de	legfeljebb	az	egyéni	számlakövetelés	30%-a	lehet.)

A tagi kölcsön összegét átutalással a                             Banknál vezetett bankszámlára:

   −                                                                   −	                                                                   kérem kifizetni,

és egyben nyilatkozom, hogy a megadott bankszámlaszám: (kérjük	választását	jelölje	be)

     a saját bankszámlaszámom, vagy a felett rendelkezési jogom van      nem a saját bankszámlaszámom

Egyéb nyilatkozatok:
		•		Alulírott	büntetőjogi	felelősségem	tudatában	nyilatkozom,	hogy	természetes	személyként	a	saját	magam	nevében	járok	el	és	a	jelen	nyilatkozatban	közölt	adatok	a	

valóságnak megfelelnek.
		•		Alulírott	nyilatkozok,	hogy	megváltozott	adataim	tekintetében	kifizetési	igényemet	a	Pénztár	adatváltozás	bejelentésként	is	kezelje,	továbbá	hozzájárulok,	hogy	az	
okmányaimról	benyújtott	másolatokat	a	Pénztár	megőrizze.

  •  Kijelentem, hogy a Pénztár Alapszabályának	tagi	kölcsönre	vonatkozó	előírásait	és	eljárási	szabályait	megismertem,	azt	magamra	nézve	kötelezőnek	fogadom	
el.	Tudomásom	van	róla,	hogy	a	tagi	kölcsön	fix	kamatozású	(a	kamat	mértéke	a	teljes	futamidő	alatt	a	kölcsön	folyósításakor	érvényes	jegybanki	alapkamat	+	5%	
pont).	Tudomásul	veszem,	hogy	a	kölcsön	folyósítás	eljárási	díja	3.000	Ft,	amely	az	igényelt	összegből	a	kiutaláskor	kerül	levonásra.	A	Pénztár	jóváhagyó	döntése	
esetén	a	tagi	kölcsön	összegét,	a	kamatokat	banki	átutalással,	egyösszegben	a	lejáratkor	megfizetem.

		•		Tudomásul	veszem,	hogy	a	tagi	kölcsön	tartozás	vissza	nem	fizetése	esetén	a	kölcsön,	kamatai	és	az	eljárási	díj	egyéni	nyugdíjszámlámon	terhelésre	kerül,	amely	után	
a	Pénztár	igazolása	alapján	adóelőleg	és	szociális	hozzájárulási	adó	fizetési	kötelezettség	terhel,	valamint	tagi	kölcsönt	a	pénztári	tagságom	ideje	alatt	a	továbbiakban	
nem vehetek igénybe.

		•		Tudomásul	veszem,	hogy	a	Pénztár	az	igényemet	az	Alapszabály	rendelkezései	alapján	bírálja	el,	amelyről	értesítést	küld.	Tudomásom	van	róla,	hogy	a	jóváhagyott	
kölcsönösszeg	eltérhet	az	általam	igényelttől,	mivel	annak	maximális	összege	nem	haladhatja	meg	az	egyéni	számlám	30%-át.

		•		Tudomásul	veszem,	hogy	a	nem	saját	bankszámlaszámra	történő	utalásért	a	Pénztár	felelősséget	nem	vállal.

Az	„Tagi	kölcsön	igénylés”	eredeti	 formában,	postai	úton,	a	Pénztár	ügyfélszolgálatán	személyesen,	AVDH	hitelesítés	után	elektronikusan	nyújtható	be.	A	kitöltött	nyilatkozat	
hitelesítése	AVDH,	 vagyis	 ügyfélkapus	 szolgáltatással:	 Fizikai	 aláírás	 és	 tanúk	nélkül	 a	 hitelesített	PDF	 fájlt	 töltse	 le	 küldje	el	 az	 epapir@pannonianyp.hu	 címre,	 vagy	 töltse	 fel	
PannonPortT tagi portálján keresztül. 

Kelt:                                                                         ,                                év                hó                nap

                        pénztártag aláírása

_______________

A Pénztár a tagi kölcsön igénylési kérelmeket periodikusan bírálja el: 1. befogadási periódus: adott naptári hét első három napja  
(I. befogadási periódus), adott naptári hét utolsó négy napja (II. befogadási periódus) 2. elbírálási szakasz: adott befogadási periódust 
követő két munkanap A Pénztár a jóváhagyott tagi kölcsön folyósítási díjjal csökkentett összegét az elbírálást követő 2 munkanapon 
belül folyósítja. Kifizetés	a	pénzmosás	és	a	terrorizmus	finanszírozása	elleni	törvény	szerinti	érvényes	ügyfél-átvilágítás	esetén	teljesíthető.	A	személyes	
adatokat az azonosítás és adategyeztetés érdekében kérjük megadni. A megváltozott adatok esetében az igénybejelentést a Pénztár egyben adatváltozás 
bejelentésnek is tekinti.

ELŐTTÜNK, MINT TANÚK ELŐTT

Név:                Név: 

Lakcím:                Lakcím: 

Aláírás:                Aláírás:

https://www.pannonianyp.hu/wp-content/uploads/2021/01/PNYP_Alapszabaly.pdf
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://www.pannonianyp.hu/wp-content/uploads/2020/06/AVDH_hitelesites_feltöltes_v1.pdf


NYILATKOZAT E-MAIL CÍM KEZELÉSÉRŐL

Alulírott	 nyilatkozom,	 hogy	 a Pannónia Nyugdíjpénztár marketing és egyéb tájékoztatási célú adatkezeléséről szóló tájékoztatóját 
(Tájékoztató	a	Pannónia	Nyugdíjpénztár	marketing	és	egyéb	 tájékoztatási	célú	adatkezeléséről,	 továbbiakban:	Tájékoztató)	megismertem.	A	Tájékoztató	
ismertében	és	annak	alapján	ezennel	kifejezetten	és	önkéntesen	hozzájárulok	ahhoz,	hogy	a	Pénztár	a	alább	megadott	nevem	és	e-mail	címem	a	Tájékoztatóban	
foglaltak	szerint	az	alábbi	célból	kezelje:

E-mail	cím:	
Számomra	általános	tájékoztatót,	hírlevelet	küldjön:	 	 	 	   igen                 		nem
Számomra	személyre	szabott	tájékoztatót,	hírlevelet	küldjön:	 	 	   igen                 		nem
Számomra	nyereményjátékokra,	akciókra	vonatkozó	tájékoztatót,	hírlevelet	küldjön:	   igen                 		nem
Kérdőíves	megkereséssel	éljen:	 	 	 	 	 	   igen                 		nem

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások külön-külön is, bármikor és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatók
-			levélben	a	Pannónia	Nyugdíjpénztár,	1441	Budapest	Pf.	50.	címen,
-			epapir@pannonianyp.hu	címre	küldött	(AVDH-hitelesítéssel,	vagy	egyéb	elektronikus	hitelesítéssel	ellátott	dokumentumban),
-			a	Pénztár	honlapján	elérhető	PannonPortT	Tagi	portálon	belül	küldött	üzenetben,
-			vagy	a	PannonPortT	Tagi	portálon	elérhető	nyilatkozat	felületen.
Tudomásul	veszem,	hogy	hozzájárulásom	visszavonása	nem	érinti	a	hozzájárulásomon	alapuló,	a	visszavonás	előtti	adatkezelés	jogszerűségét.

_______________
Kelt:																																																																									,																																év																hó																nap

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 					pénztártag	aláírása

PNYP_20210427

https://www.pannonianyp.hu/wp-content/uploads/2021/04/marketing_celu_adatkezeles.pdf
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