Iktatószám:

TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár
1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 (Budapest Bank)
Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1-463-4604
Internet: www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu, tempo@egpt.hu

Szolgáltatásra jogosult kérelme temetési számla kifizetéséhez
Pénztártag halála esetén kitölthető/kitöltendő nyomtatvány
Elhunyt Pénztártag neve:

Kártyaszám:

Adóazonosító jel:

Születési hely, idő:

SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT ADATAI
Név:
Férfi

Születési családi és utónév:
Születési idő:

Születési hely:
Anyja neve:
(leánykori név)
Adóazonosító
jele:

TAJ száma:

Tel:

Kiemelt közszereplőnek minősül:

Állampolgárság:
Azonosító okmány típusa és az
okmány száma:1

Nő

Igen

0 6

Nem

(Amennyiben Ön kiemelt közszereplő, kérjük kitölteni a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat közszereplők r.” nyomtatványunkat!)

Személyazonosító
igazolvány:

Lakcím-igazolvány:

Vezetői engedély:

Útlevél/Érvényes tartózkodási
engedély:

Állandó lakcím:
(Külföldi állampolgárság esetén magyarországi
tartózkodási hely)

Levelezési cím:
(Külföldi állampolgárság esetén magyarországi
tartózkodási hely)

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen bejelentőlapon közölt adatok a valósággal egyezőek.

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.
A Pénztár Szolgáltatási szabályzata adta lehetőségek alapján az elhunyt Pénztártag egyéni számlájának terhére kérem a temetési számlák
kifizetését a megadott bankszámlaszámra:

Dátum: ……………………………….……., ….…..év ……… hónap …….. nap

……………………………………………………………
SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT

AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT
(Az alábbi adatmezőket kizárólag a Pénztár tölti ki!)
Alulírott Pénztári munkatárs igazolom, hogy a hatályos pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Törvény rendelkezései szerint az azonosítást
elvégeztem, és a fenti rendelkező nyilatkozatában közölt adatai az érvényes azonosító okmányban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványában és lakcímet igazoló hatósági igazolványában) foglaltaknak megfelelnek.

Pénztári munkatárs neve:
Település:
Dátum:

Pénztári munkatárs aláírása:

Csatolandó dokumentumok:
Elhunyt Pénztártag halotti anyakönyvi kivonat másolata,
Az azonosításhoz szükséges fényképes igazolvány és lakcímkártya másolata aláírással ellátva,
Temetési számlák a Szolgáltatásra jogosult nevére kiállítva.
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos 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 a Pénztár Ügyfélszolgálatán való megjelenéssel és a szükséges okiratok bemutatásával is megvalósítható.
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