PIN kód:
(Nyugdíjpénztár tölti ki)

Online Ügyfélszolgálat SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Partneri)
(Kérjük az aláírás kivételével nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!)
Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ügyfelei gyors és szakszerű kiszolgálása érdekében
Internet alapú ügyfélszolgálatot nyit Online Ügyfélszolgálat néven. Jelen megállapodás cégszerű aláírása összhangban az Általános Szerződési Feltételekkel - ezen szolgáltatás igénybevételének feltétele.

I. Szerződő felek
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (1091 Budapest, Üllői út 1.),
továbbiakban Szolgáltató, valamint
Név (szerződő):
Cím (székhely):

Cégjegyzékszám:

CG.

-

-

Adószám:
Bankszámlaszám:

-

-

Partnerkód
Magánpénztári ágazatban:
Partnerkód
Önkéntes pénztári ágazatban:
E-mail cím:
Nyugdíjpénztári kapcsolattartó:
továbbiakban Felhasználó.

II. Regisztráció
Az On-line Ügyfélszolgálat használatához regisztráció szükséges, melynek feltételei a következők:
Jelen szerződés helyes kitöltése, és annak feldolgozása
A beérkezett szolgáltatási szerződést a beérkezéstől számított 3 napon belül feldolgozzuk, és erről a
megadott e-mail címen tájékoztatjuk. A beküldött szerződés egy aláírt példányát postán visszajuttatjuk a
lentiek szerint.
PIN kód
A PIN kódot a Szolgáltató a szerződés feldolgozását követően számítógépen keresztül generálja, majd
manuálisan rögzíti a felhasználónak visszaküldendő szerződéspéldány jobb felső sarkában.
A szerződés felhasználói példánya a PIN kódhoz való jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében postán
kerül kiküldésre tértivevényes küldeményként a partner munkáltató első számú vezetőjének kezeihez. Az
első számú vezető köteles a PIN kódot bizalmasan kezelni, a jogosulatlan személyek általi hozzáférést
megakadályozni. A PIN kód átvételét követően a kód őrzéséért, jogosulatlan személyek általi használatáért a
Felhasználó felelős.
WEB jelszó megadása
Amennyiben a Felhasználó minden jogosultsági feltételnek megfelel, webes jelszót kell megadnia, amelynek
karakterek és számok kombinációjából kell állnia. A későbbi bejelentkezésekhez már csak a kiválasztott
azonosítót és jelszót szükséges megadni.

Érvényes e-mail cím
Elfelejtett jelszó esetén kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre küldünk új, átmeneti jelszót.

III. Módosítások
A pénztári szerződések adatai közül a Szolgáltató utólagos visszaigazolásával módosíthatók:
z
z
z
z

Név (csak a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján)
Cím (csak a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján)
Adószám, TAJ szám (csak a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján)
Munkaviszony nyilvántartás

A Szolgáltató visszaigazolása nélkül módosíthatók:
z
z
z
z

Telefonszám
Telephely címe
Kapcsolattartó neve, tel. száma
E-mail cím

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot fenti adatkör módosíthatóságának esetleges változtatása körében. Ennek
bekövetkezése esetén a Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címen kap tájékoztatást.
Felhasználó jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az Online Ügyfélszolgálathoz kapcsolódó Általános
Szerződési Feltételeket ismeri, és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek elfogadja.
Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Kelt.:

,

Pénztár

Felhasználó

Előttünk mint tanúk előtt:
1. Név:

2. Név:

Anyja neve:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

Születési hely:

,

Születési idő:
,

Személyi igazolvány szám:

Személyi igazolvány szám:

Lakcím:

Lakcím:

Alárás (tanú):

Alárás (tanú):
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