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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 (Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 
   

Támogatási szerződés, amely létrejött az 1. pontban szereplő támogató (a továbbiakban Támogató) és a 2. 
pontban szereplő egészségpénztár (a továbbiakban: Egészségpénztár) továbbiakban együttesen: Felek között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. TÁMOGATÓ ADATAI  

Támogató neve 

 

Támogató székhelye 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám 

Támogató levelezési címe 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám 

Adószáma         -  -   Cégjegyzékszáma   -   -       

Bankszámlaszáma         -         -         

Kapcsolattartók adatai 

Támogató képviselőjének neve  

Kapcsolattartásért felelős személy  

neve  

e-mail címe  telefonszáma 0 6 -   -        

2. EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ADATAI 

Neve Vitamin Egészségpénztár Székhelye 1023. Budapest, Bécsi út 4. 

Bankszámlaszáma CIB Bank 10700024-04451202-51100005 Adószáma 18085246-1-41 

Bírósági nyilvántartásba vétel száma 173. (11.Pk.60436/1997/4) 

Képviselő Dr. Pongrácz Dóra IT Elnök 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1. Jelen szerződés célja, hogy Támogató által az Egészségpénztár részére nyújtandó pénzbeni támogatás feltételeit meghatározza, és a 
Felek ebből eredő jogait és kötelezettségeit szabályozza. 

4. A TÁMOGATÁS 

4.1. Támogató kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés alapján Egészségpénztár részére Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról 
szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 17.§-a és az Egészségpénztár hatályos Alapszabálya (a továbbiakban: 
Alapszabály) 9. pontja szerinti támogatást (a továbbiakban: adomány) nyújt. 

4.2. Támogató köteles az Egészségpénztár részére az adományra jogosult tagokról, az adományozás időpontjára vonatkozólag listát 
készíteni és azt az 6.3 pontban megjelölt időben az Egészségpénztárhoz eljuttatni. 

4.3. Egészségpénztár az adományt elfogadja. 

5. AZ ADOMÁNY 

Az adomány összege       Forint 

Az adomány típusa  eseti  rendszeres 

Eseti adomány fizetésének időpontja     év   hó   nap 

Rendszeres adomány fizetésének időpontja minden hó   nap 

 
 

Érkeztető bélyegző helye 

Szerződés száma: 
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5.1. Az adomány megfizetésének módja: átutalás az Egészségpénztár CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-04451202-51100005 számú 
bankszámlájára. 

5.2. Befizetett adomány igazolása: a befizetett adományok összegéről az Egészségpénztár a Támogató kérésére naptári évente igazolást 
állít ki és juttat el. 

6. AZ ADOMÁNY FELHASZNÁLÁSA 

6.1. Egészségpénztár vállalja, hogy az adományt az Öpt. 17.§ (2) bekezdése értelmében kizárólag jelen szerződésben foglaltak szerint 
használhatja fel. 

6.2. Támogató az adományt az Alapszabály 9.4 a) - y) pontjai valamelyike által meghatározott tagsági kör számára nyújtja. 

6.3. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az adományra jogosult pénztártagok listáját – név, adóazonosító jel, tagsági azonosító 
szám feltüntetésével – saját nyilvántartásai alapján, egyszeri adomány esetén legkésőbb az adomány megfizetésének időpontjáig 
Egészségpénztár rendelkezésére bocsátja. 

Rendszeres támogatás esetén Támogató a jogosultakat illetve a jogosultak körében beállt változásokat tartalmazó listát az 
adományozás mindenkori hónapjának 15. napjáig bocsátja az Egészségpénztár rendelkezésére. 

Egészségpénztár az adományt a Támogató által készített lista alapján, annak beérkezését követően, az adománynak az 
Egészségpénztár bankszámlájára történt befolyása napjával osztja szét a listán megjelölt pénztártagok között. 

Amennyiben Támogató a listát késedelmesen vagy nem bocsátja Egészségpénztár rendelkezésére, Egészségpénztár a lista 
megérkezéséig az adományt a jogosult pénztártagok között nem osztja szét, és az adománynak a befolyásától a felosztásáig terjedő 
időszakra eső hozamai az Egészségpénztár működési alapját illetik. Az adománynak a lista hibájából eredő téves felosztásáért 
Egészségpénztár nem vállal felelősséget. 

6.4. Az adományra jogosultság meghatározását a Támogató az Alapszabály 9. pontjának megfelelően, az adományozásnak jelen szerződés 
5. pontjában meghatározott időpontjára vonatkozólag végzi. 

6.5. Az Alapszabály 9.3 pontja alapján a Pénztár a támogatói adomány 3%-át a működési alapban írja jóvá. 

7. ELLENSZOLGÁLTATÁS 

7.1. Támogató az adományt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja az Egészségpénztár számára. 

7.2. Támogató az adomány megfizetését követően az Öpt.-ben és az Alapszabályban a támogató részére meghatározott jogokat 
gyakorolhatja. 

8. ADATVÉDELEM 

8.1. Az Egészségpénztár kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásaival összefüggésben a Jogosultak személyes 
adatait adatkezelőként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 
2016/679 rendelete szerint kezeli, és erről a Jogosultakat a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja és adatkezelői tevékenységének 
megkezdése előtt végrehajtotta a jogszabályban meghatározott technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket.  

8.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggésben természetes 
személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. 
Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. A 
Szerződéssel összefüggésben közölt, Egészségpénztár számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát az 
Egészségpénztár az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Szerződés kezelése, teljesítése során a dokumentumok 
nyilvántartása, számlakezelés, valamint a partnerek elérhetőségének nyilvántartása céljából a 
https://www.vitaminep.hu/MAIN/CMSDATA/PAGEDATA/DOCS/GDPR/GDPR_adatkezelesi_tajekoztato_partner.pdf webcímen elérhető 
adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.  

8.3. Az Egészségpénztár kijelenti, hogy a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon 
tájékoztatta. A Munkáltató kötelezettsége a jelen pontban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes 
terjedelemben igazolható módon tájékoztatni. 

9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1. Támogató kijelenti, hogy e szerződés aláírását megelőzően az Alapszabály egy példányát Egészségpénztár a rendelkezésére 
bocsátotta, és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Öpt. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tekintetében felmerülő minden vitás kérdést peren kívül, tárgyalás útján kísérelnek 
meg rendezni. 

9.4. Ha a jelen szerződés tekintetében Felek között felmerült jogvitát nem sikerül ésszerű időn belül peren kívül eldönteni, a Felek a jogvita 
eldöntésére a pertárgy értékétől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét. 

9.5. Felek jelen szerződést, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírásukkal látják el. 

10. ALÁÍRÁSOK 

Keltezés 
   

Település 
    

év 
  

hó   nap TÁMOGATÓ ALÁÍRÁSA/PECSÉT 

 
Keltezés 

   
Település 

    
év 

  
hó   nap EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALÁÍRÁSA/PECSÉT 
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