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

Iktatószám:

Internet: www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu, tempo@egpt.hu

NYILATKOZAT
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSÉRŐL
Pénztártag tölti ki!

Tagsági okiratszám:

Kártyaszám:

Név:
Születési család és
utónév:
Állampolgárság:
Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve (leánykori név):
Állandó lakcím:
(Külföldinél magyarországi tartózkodási hely)

Levelezési cím:
(Külföldinél magyarországi tartózkodási hely)

Azonosító okmány típusa
és az okmány száma:1

Személyazonosító
igazolvány:

–

Bankszámlaszám:
Telefonszám:

Lakcím-igazolvány:

0 6

Vezetői engedély:

Útlevél/Érvényes tartózkodási
engedély:

–
E-mail cím:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozaton közölt adatok a valósággal egyezőek.
Alulírott, vagy képviselője a mai napon bejelentem, hogy a pénztári tagsági jogviszonyt az alább feltüntetett indokból
megszüntetem: (X-SZEL JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT)
kilépés
átlépés másik pénztárba

Átvevő Pénztár neve:……………………………………………………………………..

Elszámolás módja:
banki átutalással a fent megadott bankszámlaszámra
postai kifizetési utalvánnyal a fent megadott levelezési címre
Kilépés/Átlépés oka(i): ...................................................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a Pénztár a hiánytalanul kitöltött kilépési nyilatkozat beérkezésétől számított 15. napon az egyéni számlát
lezárja, velem elszámol. Kilépés esetén a kilépési költség, illetve a Pénztárat terhelő kiadás (adó) levonása után a Pénztár a
fennmaradó összeget a fenti módon elszámolja. Átlépés, kilépés esetén az Alapszabály 37. pontja szerint megállapított
kilépési/átlépési költség kerül levonásra.
Továbbá kijelentem, hogy a Pénztárral szemben egyéb követelésem nincs.
Adatvédelmi tájékoztató! 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

1. A hatályos pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Törvény rendelkezései szerint az azonosítást a belépő azonosító okmányaiban (személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa) lévő adatok együttes megadásával lehet megtenni. Benyújtandó igazolvány másolatok:
azonosító okmányok, melyet a fentiekben megjelölt (személyes adatok és érvényességi idő legyen látható).

