12. számú melléklet a Működési Szabályzathoz

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ NYUGDÍJINTÉZETE

Azonosító: _________________
NYP iktatószám:_________________

Igénybejelentés
UTÓDLÁSI nyugdíjak elbírálásához
Jelölje meg a megfelelő igénybejelentés típust:

ÖZVEGY

GYERMEK(EK)

E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálásához szükséges és csak az igénylő (oldalankénti) aláírásával együtt érvényes.
A személyi adatokat nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a kiemelt
négyzetekbe "X" jelöléssel kell válaszolni.
A kérelmet a Romániai Református Egyház Nyugdíjintézetéhez kell benyújtani vagy megküldeni.
TÁJÉKOZTATJUK, hogy a 263/2010. sz. Nyugdíjtörvény vonatkozó rendelkezései értelmében
ÖZVEGYI NYUGDÍJRA azon házastárs jogosult, aki betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt és nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban vagy
jövedelme nem haladja meg az országos bruttó átlagbér (OBÁ) 35%-át. Ellenkező esetben csak 6 hónapos kegyeleti segélyben részesülhet. Kivételt képeznek azon esetek, ha az
özvegy I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozik vagy ha a munkaviszonyban álló házastárs munkabalesetben, ill. foglalkozási betegségben hunyt el. Ez esetben korhatártól
függetlenül özvegyi nyugdíjra jogosult, ha nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban vagy jövedelme nem haladja meg az OBÁ 35%-át.
A 6 hónapos kegyeleti segély megszűnése után, a nyugdíjkorhatár betöltésekor külön igénylést kell benyújtania az özvegyi nyugdíj elbírálásához.
Amennyiben betöltötte a nyudíjkorhatárt, de biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, vagyis rendelkezik TB járulék-köteles állandó havi jövedelemmel,
amely meghaladja az OBÁ 35%-át, jogában áll a számára előnyösebb juttatást választani. Ha az özvegyi nyugdíj mellett dönt, ez esetben le kell mondania állandó jövedelméről,
amelynek megszűnéséről hivatalos igazolást kell mellékelnie az igényléshez.
Amennyiben az özvegynek 7 évesnél kisebb gyermekei vannak, utódlási nyugdíjra jogosult az utolsó gyermek 7 éves korának betöltéséig, a törvényes
feltételek mellett (nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban vagy abból származó állandó jövedelme kisebb, mint az OBÁ 35%-a).
Azon GYERMEKEK jogosultak utódlási nyugdíjra, akik még nem töltötték be 16. életévüket. Ezen joguk legfeljebb 26 éves korig kiterjeszthető, ha tanulói
jogviszonyban állnak. Erről kötelesek évente az illetékes tanintézmény által kiállított igazolást benyújtani. Az igazolás benyújtásának határidőn belül való elmulasztása
(legkésőbb október 31.) a jogainak felfüggesztését vonja maga után. A felfüggesztett juttatások visszamenőleg nem igényelhetők.

Figyelmeztetjük, hogy a fent leírt tájékoztatás tartalma csak informatív jellegű, nem tartalmazza a törvény teljes
szövegét és annak esetleges módosításait.
Egyéni esetek tisztázása érdekében bővebb tájékoztatásért kérjük forduljanak bizalommal a Nyugdíjintézet
alkalmazottaihoz.

I.

Az ELHUNYT személyi adatai
NEVE

Személyi szám (CNP)
Születési hely és idő
Utolsó szolgálati helye
FOGLALKOZÁSA
Az elhalálozás dátuma

Az elhunyt munkaviszonyban állt-e?

Igen

Nem

Ha IGEN, kérjük jelölje be az elhalálozás okát:

Az elhalálozás oka:

1.

munkabaleset

2.

foglalkozási betegség

3.

természetes halál

Az 1. és 2. pontok esetében
a hatósági igazolás kötelező
módon csatolandó!

Az igénylő aláírása: ______________________
Kelt: _____________________,

_______/___/___.
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II.

Az IGÉNYLŐ személyi adatai
NEVE

Személyi szám (CNP)
Személyi igazolvány száma

érvényessége
széria

szám

Születési hely és idő
Lakóhelye – ahogy a személyi igazolványban szerepel

Lakhelyváltoztatás – költözés esetén kérjük feltüntetni az új lakcímet, ill. érvényességének kezdetét

HOGYAN KÉRI UTÓDLÁSI NYUGDÍJÁNAK A FOLYÓSÍTÁSÁT?
Amennyiben nagykorú gyermek számára (is) igényel utódlási nyugdíjat, lehetőség van a
gyermek saját számlájára folyósítani az összeget. Ehhez szükséges az U_26 pótlap kitöltése.
Az özvegyi nyugdíj folyóstása érdekében kérjük az alábbiak közül választani:

Bankszámlára

– aktuális számlakivonat (Extras de cont) kötelező módon csatolandó

Pénzintézet hivatalos neve
Székhelye
Számlaszáma (IBAN)

Amennyiben nem ön a számlatulajdonos, kérjük megnevezni: _______________________________

Ezennel kijelentem, hogy nyugdíjamat a fent megnevezett személy számlájára kérem
folyósítani. Az esetleges változásokat legtöbb 5 napon belül jelentem a Nyugdíjintézetnek.

Postai úton
Nyugdíj folyósítási címe
Csak abban az esetben töltse ki, amennyiben nem egyezik meg a személyi
igazolványban szereplő lakóhelyével.

Az igénylő aláírása: ______________________
Kelt: _____________________,

_______/___/___.
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III. Az utódlási nyugdíj folyósításához szükséges adatok
Rendelkezik-e állandó havi jövedelemmel?
Ha igen, kérjük tüntesse fel annak összegét

Nem

Igen

Nem

RON

Rendelkezik-e állami nyugdíjjal?
RON

Ha igen, kérjük tüntesse fel annak összegét
Nem

A rokkantság állapota fennáll-e: Igen

Igen

II.fokozat

I.fokozat

III.fokozat

A rokkantság kezdetének időpontja:

Orvosszakértői végzés kötelező módon csatolandó!

IV. Gyermekekre vonatkozó adatok
Vannak-e 7 évesnél kisebb gyermekei az eltartásában?

Igen

Nem

Gyermekek száma:

Vannak-e 7 – 26 év közötti gyermekei az eltartásában?

Igen

Nem

Gyermekek száma:

Gyermekek számára igényelt utódlási nyugdíj esetében kérjük kitölteni az U_7, ill. U_26 pótlapot.
Kijelentem, hogy tudomásul vettem a 263/2010 sz. Nyugdíjtörvény 83-tól 93-ig terjedő, ill. a 118. sz.
paragrafus előírásait. Ezek alapján nyilatkozom, hogy nem rendelkezem olyan járulék-köteles állandó
havi jövedelemmel, amely meghaladná az országos bruttó átlagbér 35%-át, a házastársammal halála
előtt nem bontottam fel a házasságot,valamint hogy házastársam halála után nem kötöttem törvényes
házasságot.
Kötelezem magam, hogy utódlási nyugdíjra jogosult gyermekeim esetében 16. életévük betöltését, ill.
tanulói jogviszonyuk évenkénti hivatalos igazolását írásban közlöm a Nyugdíjintézettel.
Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért a büntetőtörvénykönyv vonatkozó
rendelkezései szerint felelőséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni az
igényt elbíráló intézménynek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátásra való
jogosultságomat érinti.
Kijelentem, hogy amennyiben nem tartom tiszteletben jelen igénylésben vállalt nyilatkozataimat, a
törvény szigora alatt kötelezem magam a jogellenesen felvett pénbeli juttatás teljes megtérítésére a
Nyugdíjintézet által megállapított feltételek szerint.
Kijelentem, hogy hozzájárulok személyes adataim (név, lakcím,
telefonszám, email) közzétételéhez az egyházi vonatkozású címtárakban

IGEN

✔

NEM

Telefonszám(ok)
E-mail cím
A legördülő listából kérjük kiválasztani a megfelelőt!!

A(z) ARADI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
Az intézmény neve, ahol az iratcsomót összeállítják

iktatószáma:

/

Saját szöveg bevitele ENGEDÉLYEZVE!

Igényfelvevő aláírása, intézmény pecsétje

P.H.

______________________

Az igénylő aláírása: ______________________
Kelt: _____________________,

_______/___/___.
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