TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Iktatószám:

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

RENDELKEZÉS HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT(EK) JELÖLÉSÉRŐL
A nyomtatványt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a törvényes öröklés rendjétől eltérő örökösöket kíván megjelölni

Pénztártag családi és utóneve:

Kártyaszám:

Adóazonosító jel:

Születési hely és idő:
JOGOSULT ADATAI

Jelölje x-el a megfelelőt:

új jogosultság

jogosultság törlése

adatok módosítása

Részesedési arány:…………...%
(Kötelezően kitöltendő, együttes értéke 100%)

Név:

Sorrend: ………………………….

Születési családi és utónév:

Férfi

Állampolgárság:

TAJ-szám:

Születési hely:

Születési idő:

Nő

Anyja neve:
(Leánykori név)

Állandó lakcím:
(Külföldi állampolgár esetén
magyarországi tartózkodási hely)

Azonosító okmány típusa
és az okmány száma:

Személyazonosító igazolvány:

Lakcím-igazolvány:

Vezetői engedély:

Útlevél /Érvényes
tartózkodási engedély
száma:

JOGOSULT ADATAI
Jelölje x-el a megfelelőt:

új jogosultság

jogosultság törlése

adatok módosítása

Részesedési arány:…………...%
(Kötelezően kitöltendő, együttes értéke 100%)

Név:

Sorrend: ………………………….

Születési családi és utónév:

Férfi

Állampolgárság

TAJ-szám:

Születési hely:

Születési idő:

Nő

Anyja neve:
(Leánykori név)

Állandó lakcím:
(Külföldi állampolgár esetén
magyarországi tartózkodási hely)

Azonosító okmány típusa
és az okmány száma:

Személyazonosító igazolvány:

Lakcím-igazolvány:

Vezetői engedély:

Útlevél /Érvényes
tartózkodási engedély
száma:

A megjelölt haláleseti kedvezményezett és a tanú nem lehet ugyanaz a személy. Amennyiben a kedvezményezett és a tanú neve valamint lakcíme
megegyező, kérjük a személyi azonosító okirattal igazolni a különbözőséget.

Tanú aláírása:

Tanú aláírása:

Tanú neve:

Tanú neve:

Tanú állandó lakcíme:

Tanú állandó lakcíme:

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

