Önkéntes Nyugdíjpénztári támogatási szerződés
amely létrejött egyrészről a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhelye: 1066
Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: UniCredit Bank 1091800110918001-000000970000009704390000,
04390000 adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban Pénztár,
másrészről a(z) …………………………………………………………………………………….
székhelye: ………………………………………………………………………………………….
fő tevékenységi köre: ……………………………………………………………………………...
cégbírósági bejegyzési száma: …………………………………………………………….........
adóigazgatási száma: ……………………………………………………………………………..
képviseletre jogosultak neve, beosztása: ……………………………………………………….
kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai: ………………………………….........
levelezési és/vagy e-mail címe:……………………………………………………………..........
számlavezető bankja: ………………………………………………………………………..........
bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………………...
kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai: ………………………………….........
a továbbiakban Támogató között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1. A megállapodás tárgya
tárgya
A munkáltató az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.
törvény rendelkezései alapján a pénztártagok részére - a Pénztár alapszabályában
foglaltak szerint - támogatást nyújthat.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Pénztár alapszabályában
foglalt lehetőséggel élve támogatást nyújt a Pénztár számára.
2. A támogatás mértéke és a támogatott tagsági kör
A Támogató által támogatott tagsági kör:
a .......................................................................................................... (cég neve)
alkalmazásában álló, az alapszabályban meghatározott,
.……………………………………………............. tagsági körhöz, tartozó pénztártagok.

□ A Támogató által nyújtott támogatás egyszeri.
□ A Támogató által nyújtott támogatás rendszeres.
Támogató kiköti, hogy a támogatás 95%-át a Pénztár fedezeti tartalékába, 5%-át pedig
működési tartalékába kell helyezni.
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A fedezeti tartalékba helyezett részt a Pénztár köteles a Támogató által megadott
feltételek alapján, a támogatott tagok egyéni számláján jóváírni.
A Támogató a jelen szerződés alapján teljesített eseti adatszolgáltatásában név szerint
meghatározza a támogatott személyeket, valamint az adományok összegét.
3. A támogatás
támogatás átadásának módja
A Támogató a 2. pontban foglalt támogatás összegét átutalja a Pénztár UniCredit
Banknál vezetett 1091800110918001-0000009700000097-04390000 számú számlájára. A Támogató
adatszolgáltatási kötelezettsége a feladott támogatásról a Pénztár ajánlása szerint
történik.
Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalással egyidejűleg megküldi a pénztár
részére az adatszolgáltatást e-mail útján - az nypbevallas.hu@generali.com címre. Az
adatszolgáltatás jelen szerződés mellékletét képező „Adomány feladási lista - xls”
nyomtatvány használatával, és az abban megjelölt tartalommal történik.
4. Jogviták rendezése
A szerződő felek a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitáikat megkísérlik
békés úton, peren kívül rendezni.
5. Vegyes rendelkezések
rendelkezések
A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Jelen szerződést a szerződő felek
határozatlan időtartamra kötik meg.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Önkéntes Kölcsönös
Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt*: _______________________________
*A szerződés aláírásának dátuma nem lehet későbbi, mint az első utalás vonatkozási időszakának
kezdőnapja.
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Munkáltató

Ungváriné
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Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf. 97 – Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
2018.01.04.

