Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
1139 Budapest, Váci út 73.
Postacím: Budapest, 1820
Telefon: (06-80) 204-884, (06-1) 270-8999
CÍMVÁLTOZÁS, SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS, UTALÁSI MÓD VÁLTOZÁSÁNAK
BEJELENTÉSE
Ez a nyomtatvány kizárólag belföldön élő vagy tartózkodó személyek címváltozásának,
számlaszám változásának, vagy utalási mód változásának bejelentésére szolgál.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalási
kérelem esetén csak olyan számla számát adhatja meg, amely felett rendelkezési jogosultsága van.
Törzsszám:

-

-

Az ellátásra jogosult személy adatai:
(Tartásdíj folyósítása esetén a tartásdíjra jogosult személy adatai)
Családi és utóneve:

_____________________________________________

Születési ideje:
Anyja neve:

év

hó

nap

_____________________________________________

TAJ:

-

-

Ha az ellátásra jogosult személy cselekvőképességében korlátozott, és a bejelentést a gondnok
kívánja tenni a részére folyósított ellátásra vonatkozóan:
A gondnok családi és utóneve:

_____________________________________________

Születési ideje:
Anyja neve:

év

hó

nap

_____________________________________________

1. Szíveskedjék megjelölni bejelentése célját!
Az ellátást (tartásdíjat)
új címre kérem utalni.
új számlaszámra kérem utalni.
a továbbiakban nem számlára, hanem postai címre kérem utalni.
a továbbiakban nem postai címre, hanem számlára kérem utalni.
változatlanul az eddigi számlára kérem utalni, de új címet jelentek be.
új számlára kérem utalni, és új postai címet is bejelentek.
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2. Kérjük, adja meg címét, melyre a továbbiakban a levélküldemények kézbesítését, illetve az
ellátás (tartásdíj) postai úton történő kézbesítése esetén annak folyósítását kéri:
Irányítószám:

Helységnév: _______________________________________________

Közelebbi cím: ____________________________________________________________________
3. Kérjük, adja meg a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlához
kapcsolódó adatokat, amelyre az ellátás (tartásdíj) folyósítását kéri:
(ezt a pontot csak abban az esetben kell kitöltenie, ha számlaszáma változását jelenti be, vagy eddig
postai úton történt az ellátás folyósítása, de a jövőben bankszámlára kéri az utalást)
Számlaszáma

-

-

Pénzforgalmi szolgáltató neve: _______________________________________________________
A megadott fizetési számla felett van-e rendelkezési joga?

Van

Nincs

4. Melyik időponttól kéri a bejelentés végrehajtását?
év

hónap

Kelt: _____________________

_________________________________
ügyfél/gondnok aláírása
TÁJÉKOZTATÓ

Az ellátás folyósítása havonta, a tárgyhónapban esedékes.
Postai úton történő kifizetés esetén a kézbesítés a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított,
úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
Amennyiben az ellátás folyósítása bankszámlára történik, a banki jóváírás várható időpontjairól a
Magyar Államkincstár honlapján tájékozódhat.
Fizetési számlának minősül a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy
vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
Az ellátás nem folyósítható olyan bankszámlára, amely felett az ellátásra jogosultnak (vagy törvényes
képviselőjének) nincs rendelkezési joga.
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