MOK Önkéntes Kölcsönös
Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Kérjük az Azonosítási adatlappal együtt
egy-egy kitöltött példányban benyújtani

Tagszervező megnevezése: ____________________________________________________ Tagszervező azonosítója: _________________________
Belépő adatai, nyilatkozatai:
Előnév: ________

(Figyelem: Azonosítási adatlap kitöltése is kötelező!)

Családi név: ________________________________________________

Utónév: _________________________________________

Születési családi és utónév:

___________________________________________________________________________________________________________

Anyja születési neve:

___________________________________________________________________________________________________________

Születési hely:

___________________________________________________

Születési idő (év, hó, nap): _______________________

Adóazonosító jel:

______________________________

Állampolgársága: _________________________________

Neme: ________

Lakcím (hiányában tartózkodási hely): ____________________________________________________________________________________________
Értesítési cím:

_____________________________________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________

Bankszámlaszám:

_______________________________________________________________________

Belépés jogcíme:

új belépő

Telefon: _________________________________

más pénztárból átlépő (Átlépési Nyilatkozat nyomtatvány kitöltése is szükséges!)

Tagdíjfizetés gyakorisága:
egy összegben minden év január 1. és március 31 közötti esedékességgel (éves gyakoriság), (Senior csomag esetén csak ez választható),
két részletben minden év január 1. és március 31. között az első félévre vonatkozó és minden év július 1. és szeptember 30. között
a második félévre vonatkozó esedékességgel (féléves gyakoriság),
négy részletben minden negyedév kezdőnapjától az utolsó napjáig terjedő esedékességgel (negyedéves gyakoriság)
A pénztárba belépők első tagdíja a Díj Nyilatkozatban vállalt, teljes (nem arányosított) éves tagdíj egy összegben, a további évekre választott
gyakoriságtól függetlenül. Az ily módon megfizetett első tagdíj teljesítésével jön létre a tagsági jogviszony, amelynek évében további tagdíj
fizetése már nem esedékes.

Díj Nyilatkozat:
36.000 Ft/év (egységes tagdíj), amely a Bronz Szolgáltatási Csomaghoz való jogosultságot biztosítja
54.000 Ft/év (azaz 36.000 Ft/év egységes tagdíj és 18.000 Ft/év kiegészítő tagdíj), amely az Ezüst Szolgáltatási Csomaghoz való jogosultságot
biztosítja
72.000 Ft/év (azaz 36.000 Ft/év egységes tagdíj és 36.000 Ft/év kiegészítő tagdíj), amely a Gránit Szolgáltatási Csomaghoz való jogosultságot
biztosítja
420.000 Ft/év (azaz 36.000 Ft/év egységes tagdíj és 384.000 Ft/év kiegészítő tagdíj), amely a Senior Szolgáltatási Csomaghoz való
jogosultságot biztosítja (ennek jelölése esetén a tagdíjfizetés gyakorisága csak éves lehet!)
Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt Szolgáltatási Csomaghoz való jogosultság megszerzéséhez igazodó mértékű egységes és kiegészítő
tagdíjat a választásomnak megfelelő gyakorisággal megfizetem.
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) szerint természetes személyként a saját magam nevében járok el.
Alulírott, kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás alapján a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztárnak önként tagja
kívánok lenni. Belépésem előtt tájékozódtam, illetve tájékoztatást kaptam az önsegélyező pénztári tagsággal kapcsolatos jogszabályi háttérről,
továbbá a Pénztárba fizetendő tagdíj mértékéről és annak megfizetési módjáról. A Pénztár Alapszabályát és aktuális Befektetési Politikáját
megismertem (amennyiben annak elkészítése szükséges). Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adataim a valóságnak
megfelelnek.
Alulírott, hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes adataimat a Pénztár kizárólag a tagsági jogviszony létesítése céljából és azzal
összefüggésben a nyilvántartásaiban rögzítheti, azokat kezelheti.
Kelt:

,
pénztárba belépő aláírása

A tagsági jogviszony az első tagdíj megfizetésével jön létre, és a szolgáltatási jogosultságra vonatkozó várakozási idő is ettől az időponttól
számítandó. A Bronz, Ezüst és Gránit Szolgáltatási Csomagok esetén, amennyiben a tagsági jogviszony létrejöttétől számított 6 hónapon belül a
pénztártag baleseti eredetű halála, illetve 36 hónapon belül bármely egyéb eredetű (nem baleseti) halála bekövetkezik, úgy a hátramaradott a
közösségi szolgáltatás igénybevételére nem jogosult (várakozási idő). A Senior Szolgáltatási Csomag esetén, amennyiben a tagsági
jogviszony létrejöttétől számított 6 hónapon belül a pénztártag bármely eredetű halála bekövetkezik, úgy a hátramaradott a közösségi
szolgáltatás igénybevételére nem jogosult (várakozási idő).

A Pénztár a belépésről 30 napon belül Tagsági Okiratot állít ki (amely záradékolásnak minősül).
1072 Budapest, Nyár utca 12.
Adószám: 18874510-1-42

Telefon: (1) 610-5340
www.mokpenztar.hu

MOK Önkéntes Kölcsönös
Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Kérjük az Azonosítási adatlappal együtt
egy-egy kitöltött példányban benyújtani

ADATLAP
a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ában előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség végrehajtásához
A tagsági jogviszony létrehozásának és az egyéni számla megnyitásának feltétele az adatlapon feltüntetett személyi
adatok és az azonosító okmány adatok megadása.
A Pénztár ugyanakkor kifizetést csak személyes beazonosítás megtörténtét (személyazonosság igazoló ellenőrzése)
követően teljesíthet.
A személyes beazonosítás a Pénztár ügyfélszolgálatán vagy a Pénztár ezzel megbízott képviselőinél történő személyes megjelenéssel
lehetséges, ekkor az azonosítást végző záradékolja az Adatlapot. A Pénztár Ügyfél-átvilágítási pontjai a Pénztár honlapján megtalálhatók.
Személyes azonosítás elvégezhető továbbá közjegyzőnél vagy magyar külképviseleti hatóságnál történő személyes megjelenés útján is.

Belépő adatai:
Előnév: ________

Családi név: _________________________________________________

Utónév: ______________________________________________

Születési családi és utónév:

______________________________________________________________________________________________________________

Anyja születési neve:

_____________________________________________________________________________________________

Születési hely:

__________________________________________________

Születési idő (év, hó, nap) __________________________

Lakcím (hiányában tartózkodási hely): ________________________________________________________________________________________________
Állampolgárság:

________________________________

Személyazonosságot igazoló okmányok:
Személyazonosságot igazoló okmány típusa:

___________________________________________________

száma és jele: ____________________________________

érvényesség vége: _____________________________________

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:

___________________________________________________

Alulírott, tudomásul veszem, hogy a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztár (Pénztár) a megadott személyi adataimat,
személyazonosságomat és lakcímemet igazoló okmányaim számát a Pmt. 6. §-a szerinti ügyfél-átvilágítás céljából nyilvántartásaiban rögzíti.
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pmt. szerint természetes személyként a saját magam nevében járok el, valamint
kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
Alulírott, tudomásul veszem, a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, amennyiben a tagsági jogviszonyom ideje alatt az ügyfél-átvilágítás
keretében magadott adataim (személyi adatok, okmány adatok) megváltoznak, akkor a változást követő öt (5) munkanapon belül értesítési
kötelezettségem van a Pénztár felé. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár, felelősség engem terhel.
Kelt:

,

pénztárba belépő aláírása

1072 Budapest, Nyár utca 12.
Adószám: 18874510-1-42

Telefon: (1) 610-5340
www.mokpenztar.hu
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MOK Önkéntes Kölcsönös
Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

Kérjük az Azonosítási adatlappal együtt
egy-egy kitöltött példányban benyújtani

HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉS
Pénztárba belépő adatai
Előnév: ___________

Családi név: __________________________________________ Utónév: _________________________________________

Anyja születési neve:

_________________________________________________________________

Születési hely:

_______________________________________________ Születési idő (év, hó, nap): ___________________________

1. Kedvezményezett
Név :

__________________________________________

Részesedése: ____ %

Születési név:

____________________________ Anyja neve:

Születési hely:

____________________________ Születési idő (év, hó, nap): _______________

Lakcím:

 ________________________________________________________

________________________

2. Kedvezményezett
Név :

_________________________________________

Részesedése: ____ %

Születési név:

____________________________ Anyja neve:

Születési hely:

____________________________ Születési idő (év, hó, nap): _______________

Lakcím:

 _________________________________________________________

________________________

3. Kedvezményezett
Név :

_________________________________________

Részesedése: ____ %

Születési név:

____________________________ Anyja neve:

Születési hely:

____________________________ Születési idő (év, hó, nap): _______________

Lakcím:

 _______________________________________________________________

________________________

Alulírott, bejelentem, hogy elhalálozásom esetére a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztánál vezetett önsegélyező pénztári
egyéni számlám javára a fent megnevezett természetes személy(eke)t kedvezményezettként jelölöm meg. (A kedvezményezett/ek az egyéni
számlán nyilvántartott olyan követelésnek – amennyiben ilyen követelés fennáll - válik (válnak) a kizárólagos jogosultjává, amelyre vonatkozóan a
szolgáltatásra jogosult hátramaradott nem nyújtott be egyéni szolgáltatási igényt, vagy az egyéni szolgáltatási igénye nem volt teljesíthető.)
Alulírott, tudomásul veszem, hogy a kedvezményezett jelölése, módosítása, visszavonása csak írásban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban lehetséges, amellyel a korábban megtett kedvezményezett jelölés hatályát veszti. (Ha a pénztártag kedvezményezettet nem
jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában.)
Kelt: ________________________,

pénztárba belépő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt saját kezűleg írta alá
Név:

__________________________________________________________________

Név:

Lakcím: 

Lakcím: 

Aláírás: _________________________________________________________________

Aláírás: _________________________________________________________________

A kedvezményezett jelölése a Pénztár tudomásulvételével (a jelölés Pénztárba érkezésének napja), a jelölés megtételének idő- pontjára
visszamenőlegesen válik hatályossá. Érvénytelen, nem egyértelmű jelölésről a Pénztár értesítést küld.
Háromnál több kedvezményezett jelölése esetén több nyomtatvány egyidejű használata szükséges. Egyidejűleg több kedvezményezett
megjelölése esetén a jogosultságok arányának („Részesedés”) megjelölése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá.

A Pénztár a jelölés tudomásulvételét a belépéstől számított 30 napon belül kiállított Tagsági Okiratban igazolja vissza.

1072 Budapest, Nyár utca 12.
Adószám: 18874510-1-42

Telefon: (1) 610-5340
www.mokpenztar.hu
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MOK Önkéntes Kölcsönös
Kegyeleti Önsegélyező Pénztár

Kérjük az Azonosítási adatlappal együtt
egy-egy kitöltött példányban benyújtani

RENDELKEZÉS VÉGTISZTESSÉGRŐL
Alulírott, mint a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: „Pénztár”) leendő tagja a halálom utáni végtisztességgel
kapcsolatban az alábbiakról rendelkezem:

Pénztárba belépő adatai:
Előnév: ________

Családi név: ____________________________________________________

Utónév: ________________________________________

Születési családi és utónév:

________________________________________________________________________________________________________

Anyja születési neve:

________________________________________________________________________________________________________

Születési hely:

_________________________________________________

Születési idő: __________________________________

Kegyeleti szolgáltató megnevezése és címe: ____________________________________________________________________________________
A végtisztesség helye:
Település neve: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Temető, vagy templom megnevezése:

____________________________________________________________________________________________________________________

Ha a Pénztártag jelen Rendelkezés tételekor már rendelkezik sírhellyel, annak azonosítója:

A végtisztesség módja:
polgári búcsúztatás

_____________________________________________________________

A Pénztár a választott szolgáltatási csomag összegének, azon felül maximum az egyéni számlán felhalmozódott kifizethető egyenleg erejéig térít!

felekezeti szertartás

felekezet megnevezése _____________________________________________________________________

sírhely (A BRONZ nem, a további csomagok is csak abban az esetben tartalmazzák a sírhely árát, ha annak költségei a szolgáltatási kereteket nem haladják meg!)
halottvizsgálati bizonyítvány és halotti anyakönyvi kivonat beszerzése
hamvasztás nélküli koporsós temetés

hamvasztás nélküli koporsós temetés kellékei, ravatalozás és kellékei

hamvasztás / urnabehelyezés

hamvasztás / szórás

hamvasztásos temetés kellékei, ravatalozás és kellékei

sírjelző:

hamvasztás / urnamegőrzés

kereszt

fejfa

más, éspedig ____________________________________

(A síremlék költségeit a szolgáltatási csomagok nem tartalmazzák!)

Megjegyzések, egyéb rendelkezések:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Felhatalmazom a Pénztárat, hogy jelen Rendelkezésemet tárolja és a Pénztár szolgáltatása során annak tartalmát a halálom utáni végtisztesség
megadása érdekében eljáró hátramaradott számára megismertesse annak érdekében, hogy jelen Rendelkezésemben foglaltak teljesüljenek.
Tudomással bírok arról, hogy az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és temetkezésről szerint az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt
életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
Tudomással bírok arról, hogy a temetés rendjére, a sírhelyek használatára, újraváltására a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. Tudomással
bírok arról, hogy jelen Rendelkezés bármikor módosítható a Pénztár címére küldött ajánlott levélben vagy a Pénztár honlapján (www.mokpenztar.hu)
letölthető Rendelkezés végtisztességről c. nyomtatvány kitöltésével és elküldésével.
Alulírott, hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes adataimat, valamint a végtisztességre vonatkozó adatokat, a Pénztár kizárólag a tagsági
jogviszony létesítése céljából és azzal összefüggésben a nyilvántartásaiban rögzítse, azokat kezelje és az általam, ezen nyilatkozatban megnevezett
kegyeleti szolgáltató részére átadja.
Kelt:

____________________________________

____________________________________
pénztárba belépő aláírása

1072 Budapest, Nyár utca 12.
Adószám: 18874510-1-42

Telefon: (1) 610 5340
www.mokpenztar.hu

