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OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Bankszámlaszám:11703006-20411440 
Adószám: 18105564-2-41 

Rendelkezés lekötés megszüntetéséről 
Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni. 

1. Pénztártag adatai A Pénztártag tölti ki! 

Név: ………………………………………………………………… Adóazonosító jel:………………………….

Születési hely: …………………………………………………… Születési idő: …………………………….. 

E-mail cím: ………………………………………………………… Telefon: …………………………................ 
(*Az e-mail címet és telefonszámot célszerű megadni annak érdekében, hogy munkatársaink szükség esetén a lehető leggyorsabban tudjanak Önnel kapcsolatot teremteni.) 

Fent nevezett Pénztártagként úgy rendelkezem, hogy az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 
(továbbiakban: Pénztár) a nála vezetett egyéni számlámon,

20…..év…………………….hó……napjától………………. Ft, azaz………………………………………… forint 

összeg lekötését szüntesse meg.

2. Nyilatkozat

Jelen rendelkezéssel tudomásul veszem, hogy 

- a lekötött összeg részben történő feltörése a teljes lekötött összeg feltörését vonja maga után,
azaz részfeltörés nincsen;

- a lekötött összeg felszabadítása a feltörésről való rendelkezés Pénztárhoz történő beérkezését
követő munkanapon történik meg;

- amennyiben a lekötés megszüntetése a lekötés időpontjától számított 24 hónap lejárta előtt
történik meg, akkor az adózás rendjéről szóló törvényben az adókedvezményre jogosító igazolás
adatszolgáltatására előírt határidőig a Pénztár adatot szolgáltat az adóhatóságnak.

- a lekötés időpontjától számított 24 hónap lejárta előtt feltört összeg után igénybe vett
adókedvezményt 20 százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásomban
bevallanom, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetnem.

A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megismertem az 
abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a személyes adataim kezeléséhez valamint adatváltozás esetén a
Pénztár nyilvántartásában történő átvezetéséhez – telefonszám és e-mail cím esetében a lekötés
megszüntetés lebonyolítása céljából – hozzájárulok. 

Kelt:…………………………, 20…………………………. Pénztártag aláírása: …………………………………. 
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