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SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK (KEDVEZMÉNYEZETTEK) KÖRÉNEK MEGADÁSA
A pénztártag neve
a belépési nyilatkozat szerint:

A tagsági okirat száma:

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

A tagsági kártyán a közeli hozzátartozóim jogosultságát az alábbiak szerint kérem módosítani (szükség esetén több oldal is kitölthető): 1

JOGOSULT ADATAI
Jelölje x-szel a
megfelelőt:

új jogosultság 2

jogosultság törlése 3

adatok módosítása

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

Állampolgárság:

magyar:

egyéb:

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
Állandó lakcím
(Külföldinél

magyarországi
tartózkodási hely)

Hozzátartozó jellege:4
Azonosító okmány
típusa:

Személy-azonosító
igazolvány

Lakcímigazolvány

Vezetői engedély

Útlevél

Személyi Azonosítót
Igazoló Hatósági
Igazolvány

Azonosító okmány
száma(i):
Egyéb okmány
megnevezése és száma:
JOGOSULT ADATAI
Jelölje x-szel a
megfelelőt:

új jogosultság 2

jogosultság törlése 3

adatok módosítása

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

Állampolgárság:

magyar:

egyéb:

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
Állandó lakcím
(Külföldinél

magyarországi
tartózkodási hely)

Hozzátartozó jellege:4
Azonosító okmány
típusa:

Személy-azonosító
igazolvány

Lakcímigazolvány

Vezetői engedély

Útlevél

Személyi Azonosítót
Igazoló Hatósági
Igazolvány

Azonosító okmány
száma(i):
Egyéb okmány
megnevezése és száma:
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a jelen bejelentőlapon közölt adatok a valósággal egyezőek.
Dátum: ………………………. év ………………………hónap ……………… nap
..............................................................................
Pénztártag aláírása
Jogosultnak jelölhetők a Pénztártagnak az Alapszabályban meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és
nevelt gyermek, örökbefogadó mostoha- és nevelőszülő, a testvér és az élettárs)
Kérjük, jelölje X-szel a megfelelőt!
3 Jogosultság megszűnésekor elegendő a nevet és a születési dátumot megjelölni.
4 Új jogosult esetén amennyiben a hozzátartozó jellege mező nincs, kitöltve a kedvezményezettet nem tudjuk rögzíteni a rendszerünkben.
5 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.
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