Hiteles e-aláírás ügyfélkapuval ingyenesen
L É P É S R Ő L - L É P É S R E
Kedvező lehetőség az MKB Pénztártagoknak, éljen vele és válassza a papíralapú dokumentum benyújtás helyett
az ingyenes, egyszerű és gyors, teljesen elektronikus “AVDH” e-aláírást ami ügyfélkapuval rendelkező Tagjaink
számára bármikor és bárhonnan elérhető, ahol van internetkapcsolat.
A szükséges pénztári dokumentum, vagy nyomtatvány kitöltése után kövesse az alábbi lépéseket:
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A dokumetumhitelesítéshez (aláírás),
keresse fel böngészőjéből
a www. magyarorszag.hu weboldalt és
kattintson a bal oldali szürke sávban a
pajzs ikon Hitelesítési menüpontjára.

A https://magyarorszag.hu/
szuf_avdh_feltoltes
linkre kattintva közvetlenül a
dokumetumhitelesítéshez
navigálhat.

Válassza ki és adja a felülethez az aláírásra
váró dokumentumott, majd az ÁSZF
elfogadása utána “Feltöltés" gombra
kattintva töltse fel a korábban kitöltött
pénztári dokumentumot, vagy
nyilatkozatot.

Az oldalon válassza a
„Hiteles PDF” formát, amit
alapértelmezettként kínál fel
az oldal.

Jelentkezzen be a KAÜ segítségével
ügyfélkapun keresztül
felhasználóneve és jelszava
megadásáával, vagy e-személyi
igazolványa segítségével.

Ha még nincs ügyfélkapuja, azt
személyesen igényelheti pl.
okmányirodában,
kormányablakban, vagy eszemélyivel elektronikusan.

Töltse le a kék "LETÖLTÉS"
gombra kattintva a kész ADVH aláírással
hitelesített pénztári dokumentum vagy
nyilatkozat PDF fájlt, majd töltse fel
pénztári Személyes Tárhelyén keresztül.

A kész dokumentumot NE a
felületen keresztül - linkként küldje el, hanem töltse le a fájlt,
majd nyújtsa be pénztári
Személyes Tárhelye útján.

Elektronikus aláírással szinte bármely nyilatkozatot benyújthat
Pénztárunkhoz, mivel az eredetiben aláírttal azonosnak számítanak.
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A hitelesen aláírt dokumentumon egy pecsét és „AVDH Bélyegző” felirat
jelenik meg a jobb felső sarokban.

Az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) elektronikus aláírással nem szükséges két tanú
előtt nyilatkoznia azon esetben sem, ahol ezt a papíralapú nyilatkozatok esetén a szabályok előírják
(pl.elektronikus ügyintézésre jelentkezés, haláleseti kedvezményezett jelölése). Az AVDH Bélyegzővel ellátott
nyilatkozat tehát “tanúzás” nélkül is hiteles, mivel teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.
Javasoljuk az AVDH e-aláírás használatát, mivel azt pl. a Pénzmosás elleni törvény által előírt személyes találkozást
is megkövetelő ügyfélazonosítás-eseteit, illetve az ügyfél-azonosítás során megkövetelt okmánymásolatok
beküldését kivéve szinte bármely ügyintézés során tudja használni.
Tisztelettel, az MKB Nyugdíjpénztár vezetése

