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A dokumentum céljaA dokumentum céljaA dokumentum céljaA dokumentum célja    
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldalán ügyfeleinknek lehetőségük van a Belépési 
nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtására.  
 
Jelen dokumentum célja bemutatni a Belépési nyilatkozat kitöltésének és benyújtásának  
folyamatát. 
 
RendszerkövetelményekRendszerkövetelményekRendszerkövetelményekRendszerkövetelmények    
A modul használatához az alábbi programok valamelyikének kell futnia a számítógépen: 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 
[Lehetőség van alternatív operációs rendszerek (pld.: Linux, Mac OS X) és web böngészők 
(pld.: Opera, Safari) használatára, de cégünk kizárólag a fenti rendszereken tesztelte az 
oldalt és ezek használata esetén nyújt technikai támogatást.] 
 
Az oldal eléréAz oldal eléréAz oldal eléréAz oldal elérésesesese    
Az elektronikus belépés az „nyp.generalipenztar.hu” weboldalra navigálást követően a 
következő útvonalon érhető el: a főoldalon található „Elektronikus belépés” gombra 
kattintva.  

 
 
    
KapcsolatKapcsolatKapcsolatKapcsolat,,,,    ÜgyfÜgyfÜgyfÜgyfélszolgálat, Technikai helpdeskélszolgálat, Technikai helpdeskélszolgálat, Technikai helpdeskélszolgálat, Technikai helpdesk    
E-mail: nyugdijpenztar.hu@generali.com 
Tel.: +36 (1) 452 5444 
H-P: 10:00-16:00  
 
A belépési felület használataA belépési felület használataA belépési felület használataA belépési felület használata    
Az alkalmazás kezdőképernyőjén a belépő adatai fül alatt adja meg személyes adatait.  
 
A folyamat alatt a „Belépek” részig lehetőség van a visszalépésre (és adatmódosításra) az 
oldal alján található „Előző” nyomógombbal.  
Amennyiben végzett az adatbevitellel, a „Következő” gombra kattintva megjelenik a 
következő oldal. 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kérjük, válassza ki a tagdíjfizetés módját. 
 
Egyéni tagdíjfizetés esetén a Pénztártag egyénileg vállalja a tagdíjfizetési kötelezettséget. 
 
A munkáltató által átvállalt tagdíjfizetés esetén a munkáltató teljesíti a tagdíjfizetési 
kötelezettséget. 
 
Lehetőség van mindkét fizetési módot választani, ebben az esetben mind a tag, mind a 
munkáltató teljesíthet díjfizetést a Pénztár részére. 
 
Az egységes tagdíj - havi 4000 Ft - amelynek megfizetésére a Pénztártag a Belépési 
nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal és amelyet - külön erre vonatkozó felhívás 
hiányában is - a Pénztár részére a tagsági jogviszonyának fennállása alatt rendszeresen 
megfizetni köteles. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya alapján a tagsági jogviszony az első Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya alapján a tagsági jogviszony az első Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya alapján a tagsági jogviszony az első Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya alapján a tagsági jogviszony az első 
havi tagdíj megfizetésével jön létre. A Pénztár az első havi tagdíj megfizetéséthavi tagdíj megfizetésével jön létre. A Pénztár az első havi tagdíj megfizetéséthavi tagdíj megfizetésével jön létre. A Pénztár az első havi tagdíj megfizetéséthavi tagdíj megfizetésével jön létre. A Pénztár az első havi tagdíj megfizetését    követően követően követően követően 
kiállítja a tagsági okiratot, amely okirat tartalmazza a tagsági jogviszony létrejöttének kiállítja a tagsági okiratot, amely okirat tartalmazza a tagsági jogviszony létrejöttének kiállítja a tagsági okiratot, amely okirat tartalmazza a tagsági jogviszony létrejöttének kiállítja a tagsági okiratot, amely okirat tartalmazza a tagsági jogviszony létrejöttének 
dátumát.dátumát.dátumát.dátumát.    
 
Ha az egyéni tagdíjfizetést csoportos beszedési megbízással szeretné teljesíteni, kérjük, 
hogy erre a sorra kattintva a link segítségével töltse le a nyomtatványt, amit kitöltés és 
aláírás után juttasson el számlavezető bankjának. 
Valamint a vállalt tagdíj összege sorban kérjük, tüntesse fel a fizetni kívánt tagdíj összegét 
(ez nem lehet kevesebb 4000 Ft-nál, a havi egységes tagdíj összegénél). 
 
Amennyiben a nettó bérből történő levonást választja, kérjük, hogy erre a sorra kattintva a 
link segítségével töltse le a nyomtatványt, amit kitöltés és aláírás után juttasson el 
munkáltatójánál a bércsoport részére. 
 

 
 



A munkáltató adatai részt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a tagdíjfizetést a munkáltató 
részben vagy egészben átvállalja, illetve ha az egyéni tagdíjfizetést nettó bérből történő 
levonással teljesíti. 
A csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező! 
 

 
 
 
A portfólió választás fül alatt választhat portfóliót. Ennek a kitöltése kötelező, a rendszer 
addig nem enged tovább lépni, amíg nem történt választás. 
 

 
  



Az adatok ellenőrzése fül alatt ellenőrizheti az eddig megadott adatait. Ha azokat rendben 
találja a „Jóváhagyás” gomb segítségével léphet tovább a következő oldalra. Amennyiben 
hibát talál az adatokban a „Javítás”gomb segítségével léphet vissza, és javíthatja a hibás 
adatokat. 
 

 



 
  



Továbblépés után megtekintheti a Pénztár Ügyféltájékoztatóját, Alapszabályát, Választható 
portfóliós szabályzatát és az Adatkezelési tájékoztatót, valamint el kell fogadnia a 
belépéshez szükséges nyilatkozatokat. 
A csillaggal jelölt részek elfogadása kötelező! 
 

 
 
A tájékoztató anyagok elolvasása és letöltése egyaránt lehetséges PDF formában. 
A nyilatkozatok elfogadását követően a „Belépek” gomb segítségével küldheti el 
nyilatkozatát Pénztárunk részére. 


