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SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT(AK) KÖRÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Szolgáltatásra jogosult, az a közeli hozzátartozó személy, akinek Ön jogosultságot ad, hogy egyéni számlájának terhére szolgáltatást
igénybe vehet.
Pénztártag családi és utóneve:

Kártyaszám:

Születési hely
és idő:

Adóazonosító jel:

Jelölje x-el a megfelelőt:

új jogosultság 1

JOGOSULT ADATAI
jogosultság törlése 2

adatok módosítása

Név:
Születési családi és utónév:

Férfi

Nő

Állampolgárság:
TAJ-szám:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
(leánykori név)

Azonosító okmány típusa
és az okmány száma:

Személyazonosító igazolvány:

Lakcím-igazolvány:

Vezetői engedély:

Útlevél /Érvényes tartózkodási
engedély száma:

Állandó lakcím
(Külföldinél

magyarországi
tartózkodási hely)

Házastárs
Élettárs
Szülő, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő
Gyermek, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek
Testvér

Hozzátartozó jellege:

Jelölje x-el a megfelelőt:

új jogosultság 1

JOGOSULT ADATAI
jogosultság törlése 2

Nagyszülő
Unoka

adatok módosítása

Név:
Születési családi és utónév:

Férfi

Nő

Állampolgárság:
TAJ-szám:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
(leánykori név)

Azonosító okmány típusa
és az okmány száma:

Személyazonosító igazolvány:

Lakcím-igazolvány:

Vezetői engedély:

Útlevél /Érvényes tartózkodási
engedély száma:

Állandó lakcím
(Külföldinél

magyarországi
tartózkodási hely)

Hozzátartozó jellege:

Házastárs
Élettárs
Szülő, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő
Gyermek, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek
Testvér

Nagyszülő
Unoka

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Hozzájárulok, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermekem esetén, a gyermek(ek) személyes adatait a Pénztár rögzítse és az adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezelje.
……………………………………………………………...
Szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő aláírása
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt fenti adatok a valósággal egyezőek. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül
köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
Adatkezelési tájékoztatás! A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratokat, vagy azok másolatát az üzleti kapcsolat
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni és
megsemmisíteni.
Dátum: …………………………., …….. év ………………………hónap ……………… nap

……………………………………………………………………

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA
1
2

Új jogosult esetén amennyiben a hozzátartozó jellege mező nincs kitöltve, a kedvezményezettet nem tudjuk rögzíteni a rendszerünkben.
Jogosultság törlésekor elegendő a nevet és a születési dátumot megjelölni.

