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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár
Székhely:
1025 Budapest Nagybányai út 92
Levelezési cím:
1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám:
12100011-10091058
Fővárosi Bíróság:
Pk. 61413/1996/3, 1997.01.23.
Pénztárfelügyelet:
E/291/96.
Adószám:
18229343-2-41
Igazgatótanács Elnök:
Pintér Elemér József
Telefonszám
(06 1) 463-4603
e-mail:
egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu
mint önkéntes egészségpénztár, (a továbbiakban: EGÉSZSÉGPÉNZTÁR)
Másrészről (csak az adott cégformára vonatkozó adatokat szükséges kitölteni):
Cégnév:
Rövidített név:
Székhely:
Levelezési cím:
Fióktelephely:
Főtevékenység (TEÁOR):
Azonosító okirat száma:
Cégjegyzékszám (Okirat 30 napnál

Adószám:

nem régebbi másolatát kérjük megküldeni!)

Bankszámlaszám:
Képviseletre jogosultak neve,
beosztása:
Kapcsolattartó neve, beosztása:

Fax:

Telefonszám:
E-mail cím:

mint munkáltató (a továbbiakban: TÁMOGATÓ),
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I.
Általános rendelkezések
1. Az Egészségpénztár és a Támogató az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi
XCVI. Törvény (a továbbiakban rövidítve: Öpt.) 17§-a alapján szerződést kötnek egymással, mely
alapján a Támogató, az Egészségpénztár jelen megállapodás szerinti tagsági körei részére
rendszeres pénzbeli szolgáltatást nyújt.
2. A pénzbeli szolgáltatást a Támogató ellenszolgáltatás nélkül vállalja, azaz a szolgáltatás az Öpt. 17.
§-a (1) bekezdésében foglaltak szerint adománynak minősül.
3. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon
használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének, az Öpt. 50.§. (1)
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bekezdésében meghatározott szolgáltatási
meghatározott tagsági körnek nyújtható.

tartalék

javára

vagy

az

Alapszabályban

II.
A Támogató jogai, kötelezettségei és feladatai
1. A Támogató egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy havonta rendszeresen megküldött lista szerinti
összegben, a listában szereplő tagok javára támogatást nyújt az Egészségpénztár
Alapszabályában meghatározott azon pénztártagok részére, akik a támogató belső szabályzata
alapján ezt a juttatási formát kérik.
2. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségpénztár Alapszabálya szerint a
támogatásra jogosult pénztártagok listáját (név, adóazonosító jeltámogatás összege)
megfizetésének időpontjáig az Egészségpénztár rendelkezésére bocsájtja.
3. Amennyiben a Támogató a listát késedelmesen vagy nem bocsájtja az Egészségpénztár
rendelkezésére, az Egészségpénztár a lista megérkezéséig a támogatást a jogosult pénztártagok
között nem osztja szét, és a támogatásnak a befolyásától a felosztásig terjedő időszakra eső
hozamai az Egészségpénztár működési alapját illetik. A támogatás a lista hibájából eredő téves
felosztásáért az Egészségpénztár felelősséget nem vállal.
4. A Támogató a rendszeres adományt havonta a tárgyhónapot követő hónapban a bérszámfejtést
követő 10 naptári napon belül átutalással fizeti meg az Egészségpénztár
12100011-10091058 (Gránit Bank)
számú folyószámlájára „adomány” megjelöléssel. Első alkalommal ………………………. napjáig
esedékes az adomány megfizetése.
5. A Támogatás összegét az Egészségpénztárnak a fedezeti, működési és likviditási alapjai között a
következő arányban kell felosztania:
Fedezeti alap: 90%, Működési alap: 9,9%, Likviditási alap: 0,1%
6. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egészségpénztár Alapszabálya az Öpt. 17. § (3)
bekezdése szerinti rendelkezést tartalmazza, a támogatói adomány legfeljebb 3%-át a működési
alapban kell jóváírni, akkor is, ha a Támogató a működési tartalék javára egyáltalán nem, vagy az
adomány 3%-ánál kevesebb összeget határoz meg. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben
nem rendelkezik a támogatás alapok közötti felosztásról, úgy az Egészségpénztár az Öpt. 36. § (3)
bekezdés c) pontja alapján a támogatást a likviditási alapjába köteles helyezni.
7. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés tartalmát a
szerződéses jogviszonnyal összefüggésben egymásról megismert adatokat, információkat üzleti,
illetve pénztári titokként kezelik és betartják a személyes adatok védelmére, kezelésére vonatkozó
jogszabályokat. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés
jogviszony megszűnését követően is, időhatár nélkül fennmarad.

III.
Az egészségpénztár jogai, kötelezettségei és feladatai
1. Az Egészségpénztár kötelezettséget vállal, hogy a támogatást és Támogató által készített lista
alapján, annak beérkezését követően, a támogatásnak az Egészségpénztár bankszámlájára
történt befolyása napjával osztja szét a listán megjelölt pénztártagok között.
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2. Az Egészségpénztár tudomással bír arról, hogy a Támogató az adományt arra tekintettel nyújtja,
hogy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár támogatása a hatályos Társasági és osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 4. § 1/a értelmében adománynak minősül. Az Egészségpénztár
kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévet követően legkésőbb január 31. napjáig igazolt ad a
Támogatónak a tárgyévben jelen megállapodás alapján befizetett támogatásról az érvényben
lévő adójogszabályoknak megfelelően.

IV.
Záró intézkedések
1. A szerződés felek általi aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.
2. a szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett tértivevényes
levél útján 30 napos felmondási idővel jogosult egyoldalúan megszüntetni.
3. Jelen szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható azzal, hogy bármely részének
módosítását 30 nappal korábban kell kezdeményezni.
4. Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyben, képviselőben, bankszámlaszámban bekövetkezett változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően –
vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.
5. Az Egészségpénztár jelen szerződésre, illetve a Támogatóval kapcsolatos együttműködésre
kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Támogató előzetesen és kifejezetten
írásban hozzájárul. A Támogató jogosult a megadott támogatást/adományt írásban, bármikor,
indoklás nélkül visszavonni.
6. Jelen szerződésben szabályozott kérdésekben az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. A Támogató tudomással bír arról, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. Törvény értelmében kötelező a pénztártag azonosítása a jogszabályban
meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a hárommillióhatszázezer forint összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben.

……………………………. , 201…. év …….……………..… hó ….. nap

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TÁMOGATÓ

