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MEGÚJULT SZÁMLAINFORMÁCIÓS RENDSZERÜNK 
Folyamatosan törekszünk Számlainformációs rendszerünk 
fejlesztésére, az ügyfélélmény növelésére. Minden bizonnyal 
tapasztalhatták már regisztrált tagjaink, hogy az elmúlt év végén 
alapjaiban újult meg Számlainformációs rendszerünk, amely a 
továbbiakban is a Pénztár honlapján keresztül érhető el: 
www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / 
Számlainformációk. 
 
Amennyiben még nem regisztrált Számlainformációs 

rendszerünkbe, érdemes megtennie, mert az alkalmazás 

használatával letöltheti adóigazolásait és egyenlegértesítőit, 

nyomon követheti egyenlegét, módosíthatja adatait. 

 

GRAFIKUS ÁRFOLYAM LEKÉRDEZŐ 
Tájékozódjon a pénztári portfóliók árfolyamának alakulásáról. 
A honlapunkon található 
grafikus árfolyam-lekérdezőnk 
szemléletesen mutatja meg a 
választható portfólióink 
árfolyamának változásait:  
www.allianz.hu / Befektetések 
és Nyugdíj / Pénztárak / 
Árfolyamok, hozamok, TKM / Nyugdíjpénztári grafikusárfolyam 
lekérdező 
 

HOZZÁJÁRULÁS ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSHEZ 
Pénztárunk egyik kényelmi szolgáltatása az elektronikus 
iratküldés. A szolgáltatással felhatalmazást ad Pénztárunk 
számára az elektronikus ügyintézésre való áttérésre, lehetővé téve 
a papírmentes, gyors és kényelmes kommunikációt. 
Hozzájárulást a Pénztár honlapján (www.allianz.hu / 
Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / Számlainformációk) 
elérhető Számlainformációs rendszer alkalmazásban adhat, a 
portálra belépve, a „Tárhely” menüben történő jelöléssel. 
 

JELÖLJÖN KEDVEZMÉNYEZETTET 

A kedvezményezett-jelölés egyértelmű jognyilatkozat a 
pénztártag részéről, ami lehetővé teszi az egyszerűbb és gyorsabb 
kifizetést a kedvezményezett részére, mivel nem kell megvárni a – 
gyakran elhúzódó – hagyatéki eljárásról készült végzést. 
Kedvezményezett nem csak a törvényes örökös lehet, hanem a 

pénztártag által megjelölt bármely természetes személy vagy 
személyek. 
A kedvezményezett jelölő nyilatkozat letölthető a Pénztár 
honlapjáról: www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / 
Pénztárak/ Letölthető dokumentumok / Nyugdíjpénztári 
dokumentumok / Nyomtatványok, tájékoztatók. 
Amennyiben már jelölt kedvezményezettet, ne felejtse el 
aktualizálni az ő adatait is (pl. név- vagy lakcímváltozását). 
 

ADATEGYEZTETÉS, ADATMÓDOSÍTÁS 
Abban az esetben. ha személyes adataiban, elérhetőségeiben 
változás történt, esetleg megváltozott a kiemelt közszereplői 
státusza, vagy lejárt az okmány, amivel az ügyfél-azonosítást 
elvégezte, kérjük töltse le, és kitöltést követően küldje meg az 
adategyeztető nyomtatványunkat, amely a honlapunkon érhető 
el: www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / 
Ügyfélazonosítás és adategyeztetés 
 

RENDSZERES BEFIZETÉS ELŐNYEI 
Rendszeres havi befizetésekkel a befektetés kockázata csökken, 
ellenállóbbá válik a piac hektikus mozgásaival szemben és 
eredménye sokkal egyenletesebb. Egyszerűen beállíthatja és 
bármikor módosíthatja internetbankjában vagy bankfiókjában a 
rendszeres átutalási megbízást, a közleményben csak a tagsági 
azonosítóját kell szerepeltetni. 
Bankszámlaszámunk: 

UniCredit Bank 10918001-00000416-21970437 

Ha költségtakarékos lehetőséget keres, válassza a bankkártyás 

tagdíjfizetést. Honlapunkon rendszeres és nagyobb összegű 
eseti tagdíját is fizetheti bankkártyával ingyenesen: 
www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / 
Bankkártyás tagdíjfizetés 
A csoportos beszedéssel (díjlehívással) történő fizetés 
kényelmes, Önnek csak egyszer kell megadni az engedélyt a 
bankjában és ezt bejelenteni a Pénztárhoz is. A továbbiakban az 
Ön által meghatározott összeg lehívását havonta Pénztárunk 
intézi. A megbízáshoz szükséges azonosítónk: A18080966 
Válassza az Önnek leginkább megfelelő lehetőséget és 
gyarapítsa nyugdíjmegtakarítását. 
Befizetési lehetőségekről további tájékoztatás található 
honlapunkon: www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / 
Pénztárak / Tagoknak, Belépőknek, Munkáltatóknak / Tagoknak / 
Tagdíjfizetés Nyugdíjpénztár. 


