
7. TELJESÍTÉS ADATAI

Érvényesség kezdete:                                 év                     hó                    nap   Érvényesség vége: visszavonásig

Vállalt havi tagdíj összege:        Ft, azaz                  forint.

Teljesítés felső határa/hónap:        Ft, azaz   forint.

*Amennyiben nem jelöl meg limit összeget, úgy későbbi tagdíjfizetési módosításait elegendő a Pannónia Nyugdíjpénztárnál kezdeményeznie.

Alulírott kijelentem, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztárba rendszeresen fizetendő tagdíjamat havonta, csoportos beszedési megbízás keretében kívánom meg-
fizetni. A Pénztárt felhatalmazom a fent vállalt havi tagdíj havonta történő beszedésére.

Alulírott felhatalmazom a fent megnevezett Számlavezető Bankot arra, hogy a fent megjelölt Kedvezményezett Szolgáltatót az általam benyújtott felhatal-
mazásról (megbízásról) értesítse és bankszámlámat a Kedvezményezett Szolgáltató által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között 
– megterhelje. Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Alulírott tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak 
okáról a beszedésre a Kedvezményezett-től csak a Pénztártag kaphat értesítést.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR   
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.   
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 50.   Tel.: (1) 478 4000   
Web: www.pannonianyp.hu   Adószám: 18067879-2-42

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS 
BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE

1. SZÁMLAVEZETŐ BANK ADATAI

Bank neve: 

Bankfiók címe:

4. MEGBÍZÁS JELLEGE

     Új megbízás       Korábbi megbízás módosítása       Korábbi megbízás megszüntetése

5. MEGBÍZÁS TÍPUSA

Pannónia Nyugdíjpénztár tagdíjfizetés

6. KEDVEZMÉNYEZETT SZOLGÁLTATÓ (PÉNZTÁR) ADATAI

Kedvezményezett neve:  Pannónia Nyugdíjpénztár

Kedvezményezett azonosítója:  A18067879

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10918001-00000129-05831007

3. PÉNZTÁRTAG ADATAI

Pénztári (tagsági) azonosító:                                                                                              Adóazonosító jel: 

Pénztártag neve: 

Születési hely:           Születési idő:                                 év                     hó                    nap

2. BANKSZÁMLA TULAJDONOS ADATAI

Bankszámla tulajdonos neve:  

Bankszámla száma:                                                                                      −                                                             −                                                                   

(TAGDÍJFIZETÉS CÉLJÁBÓL)

______________________________

Kelt:                                                                         ,                                év                hó                nap

Pénztártag aláírása        Bankszámla tulajdonos aláírása



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A Pannónia Nyugdíjpénztár tagja az Alapszabály előírásai alapján jogosult tagdíját csoportos beszedési megbízás útján megfizetni.
A csoportos beszedési megbízás teljesüléséhez két felhatalmazásra (megbízásra) van szükség, a pénztártagnak a Nyugdíjpénztárnál és a Szám-
lavezető Banknál egyaránt el kell járnia:
•  A Számlavezető Banknál felhatalmazás keretében biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy a Nyugdíjpénztár a pénztártag által megjelölt számla terhére beszedési megbízást nyújtson 

be. Amennyiben lehetséges, a Számlavezető Bank felé elektronikusan is megadható a felhatalmazás; ekkor az alábbi adatokat kell feltüntetni, rögzíteni az érvényesség érdekében:
     Jogosult neve: Pannónia Nyugdíjpénztár
     Jogosult azonosítója:  A18067879
     Jogosult számlaszáma: 10918001-00000129-05831007
     Fogyasztó azonosító:  pénztári azonosító

•  Nyugdíjpénztári tagdíjának csoportos beszedéssel történő megfizetéséhez tehát megbízást kell adnia a Pannónia Nyugdíjpénztár számára (továbbiakban: 
Felhatalmazás). A Nyugdíjpénztárnál ennek keretében jelezni kell a Számlavezető Banknál tett felhatalmazást, továbbá a Nyugdíjpénztár irányába nyilatkozni kell a 
tagdíjfizetés csoportos beszedési megbízás keretében történő fizetésének szándékról, a havonta megfizetni vállalt tagdíj összegéről és fel kell hatalmazni a Nyugdíjpénztárt 
a havi rendszeres, meghatározott összegű tagdíj beszedésére. Ennek érdekében:

•  a) Felhatalmazás nyomtatvány űrlapot kell papír alapon kitöltve, eredeti formában a Nyugdíjpénztárnak benyújtani.
•  b) kitöltött nyomtatványt hitelesítheti ügyfélkapus szolgáltatással, a keletkezett PDF fájlt töltse le és küldje el az epapir@pannonianyp.hu címre (hitelesítés: magyarorszag.hu; 

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes), vagy 
•  c) használhatja a PannonPortT tagi portál elektronikus ügyintézés funkcióját, amennyiben igényelt ilyen szolgáltatást Másolatban, telefaxon küldött, e-mailben megfogalmazott 

és benyújtott igényt a Pénztár nem fogad el
A Felhatalmazások havi rendszeres, meghatározott összegű tagdíj beszedésére jogosítják fel a Pannónia Nyugdíjpénztárt. A Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás telje-
sítésére nyomtatvány kitöltésével a felhatalmazás (megbízás) kezdeményezhető, valamint létező megbízás módosítható, vagy megszüntethető.

I. Új felhatalmazás megbízás kezdeményezése
A Felhatalmazást adó Számlatulajdonosnak az alább felsorolt adatcsoportokat nyomtatott betűkkel kell kiölteni a rendelkezésre álló számlán szereplő adatok 
felhasz-nálásával. Az adatokat az előre megadott helyekre kell beírni, figyelembe véve azok számát.
1.  (2. pont) Számlatulajdonos adatai: Kitöltendő a bankszámla tulajdonosának a neve a bankszámlaszerződéssel összhangban, valamint a terhelendő 

bankszámlaszám 16 vagy 24 számjeggyel.
2.  (3. pont) Pénztártag adatai: Meg kell adni a pénztártag pénztári azonosítóját, vagy adóazonosító jelét, pénztártag nevét, értesítési címét.
3.  (4. pont) Megbízás jellege: Jelölje be az Új megbízás szöveg elé.
4.   (7. pont) Teljesítés adatai:

•  Érvényesség kezdete: Itt kell megadni, hogy a Felhatalmazás mikortól legyen érvényes. Az érvényesség kezdete azt jelenti, hogy a Számlatulajdonos ettől a dátumtól biztosítja a 
Kedvezményezett Szolgáltató (jogosult) számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje. A Számlavezető Bank és a Pénztári adminisztráció időigénye miatt ide 
a nyomtatvány kitöltésének hónapját követő második hónap 1-jét kell megadni. A Felhatalmazás visszavonásig (megszüntetésig) érvényes.

•  Vállalt havi tagdíj összege: A Pannónia Nyugdíjpénztárban a minimális (egységes) tagdíj havi 6.000 Ft. A tagsági jogviszonyból fakadó kötelezettség és az Alapszabály rendelkezései 
alapján legalább ekkora összeg vállalása szükséges. Az egységes tagdíjat meghaladó tetszőleges összeg is megjelölhető, a fizetendő tagdíj mértéke változtatható. 

•  A teljesítés felső értékhatára: Az az összeg, amelynél többel havonta a Kedvezményezett Szolgáltató nem terhelheti meg a Számlatulajdonos számláját. Itt – számjeggyel és betűvel 
kiírva – megadhatja a Vállalt havi tagdíj összegét, de annál magasabb összeget is. Magasabb összeg megadásával a későbbiekben elegendő lehet csak a Pénztárnál megemelni 
(időnként változtatni) a Vállalt havi tagdíj összegét, a Számlavezető Bank felé nem kell módosítania Felhatalmazását. 

•  Hozzájárulás: A Felhatalmazás banki példányán hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a Számlavezető Bank a teljesítés felső értékhatáráról tájékoztassa a Pénztárt 
(Kedvezményezett Szolgáltatót). 

5. Meglévő felhatalmazás megbízás módosítása
Felhatalmazás módosítása a kitöltött nyomtatványnak a Pénztárhoz és/vagy a Számlavezető Bankjához történő eljuttatásával kezdeményezhető. Felhatalmazás módo-
sítására abban az esetben van szükség és lehetőség, ha a Számlatulajdonos a teljesítés felső értékhatárát vagy a vállalt havi tagdíj összegét kívánja változtatni 
nyomtatvány 7. pont). Módosítás esetén a nyomtatvány 1-4. és 7. pontját kell kitölteni.

1.  (4. pont) Megbízás jellege: A Korábbi megbízás módosítása szó előtti négyzetet jelölje be.
2.  (7. pont) Teljesítés adatai: Kitöltése az I./4. pontban foglaltak szerint.

III. Meglévő felhatalmazási megbízás megszüntetése
Felhatalmazás megszüntetése a kitöltött nyomtatványnak a Pénztárhoz vagy a Számlavezető Bankjához történő eljuttatásával kezdeményezhető. Megszüntetés esetén
a nyomtatvány 1-4. és 7. pontját kell kitölteni.
1.  (4. pont) Megbízás jellege: A Korábbi megbízás megszüntetése szó előtti négyzetbet jelölje be.
2.  (7. pont) Teljesítés adatai: Az Érvényesség kezdete dátum mezőben azt a dátumot kell beírni, amikortól kezdve a Számlatulajdonos már nem kívánja a 

Kedvezményezett Szolgáltatótól (Pénztár) érkező beszedéseket kiegyenlíteni.
3.   A Felhatalmazást a Számlavezető Banknál is célszerű visszavonni, töröltetni.

Amennyiben Ön Felhatalmazást visszavonja és a Pénztárnak továbbra is tagja marad, a Pénztár honlapjáról (www.pannonianyp.hu) Visa vagy MasterCard típusú bankkártyája 
használatával könnyen és gyorsan teljesíthet rendszerese vagy eseti tagdíjbefizetését, így korszerű módon is gyarapíthatja nyugdíjpénztári megtakarítását. Befizetést teljesíthet 
banki átutalással is a 10918001-00000129-05831007 számlaszámra, vagy a tagdíj@pannonianyp.hu másodlagos azonosítóra. A közleményben tüntesse fel adóazonosító jelét vagy 
pénztári azonosítóját.

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

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