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tempo_ugyfelszolgalat

Kedvezményezett/ Örökös rendelkezése
az elhunyt pénztártag egyéni számlájának ráeső részéről
Az elhalálozott tag képviselője tölti ki

Elhunyt pénztártag
neve:

Tagsági okiratszám:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Anyja neve:

Születési hely, idő:
KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖS ADATAI A vastag betűvel megjelölt adatok kitöltése kötelező!
(amennyiben több kedvezményezett / örökös van, kérünk külön-külön rendelkezést kitölteni):

Családi és utónév:
Születéskori név:
(Előző név, leánykori név)

Állampolgárság:

magyar:

egyéb:

Részesedési arány:

Adóazonosító jel:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
Állandó lakcím:
Külföldinél magyarországi
tartózkodási hely

Levelezési cím:
(magyarországi tartózkodási hely)

1.Azonosító okmány
típusa:

Személy-azonosító
igazolvány

Lakcímigazolvány

Vezetői engedély

Személyi Azonosítót Igazoló
Hatósági Igazolvány

Útlevél

Azonosító okmány
száma(i):
Egyéb okmány
megnevezése és száma:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a jelen bejelentőlapon közölt adatok a valósággal egyezőek.
A Pénztár alapszabálya adta lehetőségek alapján az elhunyt pénztártag egyéni számlájának rám eső részéről a következőképpen
rendelkezem (csak egy válasz jelölhető):

szolgáltatásra jogosultként temetési számlát nyújtok be,
nevemen a pénztárban hagyom (Belépési nyilatkozatot csatolom),
a rám eső részt kérem postacímemre utalni:
Név:
Postacím:

……………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….………………….……..

rám eső részt kérem átutalni az alábbi számlaszámra
(saját vagy közös néven lévő számlára, kiskorú esetén a gyámi betét száma):

..............................................................

A Pénztár a maradék összeget a folyószámlámra átutalja.

Örökös vagy törvényes képviselő aláírása

Továbbá kijelentem, hogy a Pénztárral szemben egyéb követelésem nincs.
Dátum: ……………………………….…, ………..év ……… hónap …….. nap

(törvényes képviselő szig.száma:….………………)

Tanú aláírása:

Tanú aláírása:

Tanú neve:

Tanú neve:

Tanú lakcíme:

Tanú lakcíme

Tanú személy igazolvány száma:

Tanú személy igazolvány száma:

Tájékoztató az igénybevételek feltételeiről:
Temetési számla benyújtása: a kifizetéshez a következő dokumentumokra van szükség:

kedvezményezett nevére szóló eredeti számla

halotti anyakönyvi kivonat másolata
A nyilvántartott egyenleg kifizetése a törvényes Örökös részére: a kifizetéshez a következő dokumentumokra van szükség:

hagyaték átadó végzés másolata

halotti anyakönyvi kivonat másolata
Kedvezményezett nevén az összeg a Pénztárban marad: az összeg átvezetéséhez a következő dokumentumokra van szükség:

Tempo Egészségpénztár belépési nyilatkozata

halotti anyakönyvi kivonat másolata.
1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény rendelkezései szerint az azonosítást valamely régi vagy új típusú kártya alapú fényképes
igazolvány számának (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél) és a lakcímkártya számának együttes megadásával lehet megtenni. Benyújtandó igazolvány másolatok:
azonosító okmányok, melyet a fentiekben megjelölt (személyes adatok és érvényességi idő legyen látható). A személyazonosság igazolása az Egészségpénztár Ügyfélszolgálatán
való megjelenéssel és a szükséges okiratok bemutatásával is megvalósítható.

