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ÖSP_09 Bejelentőlap
a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásához

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

1. A PÉNZTÁRTAG/SZOLGÁLTATÁSI KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Pénztári azonosító 

Egészségkártya száma 8 0 3 4 8 0 0 0 0 2 

Telefonos elérhetőség e-mail cím

2. IGÉNYLÉS, NYILATKOZATOK

Igényelt összeg Ft, azaz Forint 

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás összegét kérem az alábbi nevemre szóló pénzforgalmi számlára 
utalni. 

Pénzintézet neve 

Számlaszáma - - 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fent megadott bankszámlaszám nem egyezik meg a Pénztárnál bejelen-
tett bankszámlaszámmal, a Pénztár jelen nyomtatványt adatváltozás bejelentésként kezeli. 

Csatolt dokumentumok: 

Lakáscélú jelzáloghitel szerződés másolata 

A pénztártag nevére szóló bankszámlakivonat másolata az elmúlt 3 havi törlesztő részlet összegéről 

Kijelentem, hogy az igénylőlapon feltüntetett adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal tudomásul 
veszem, hogy a valótlan adatok megadása jogalap nélküli szolgáltatás igénybevételt eredményez, amelynek követ-
kezményei engem, mint pénztártagot terhelnek. 
Kötelezettséget és felelősséget vállalok arra, hogy a jelen igénybejelentőm alapján a megadott számlára folyósított 
pénztári lakáscélú jelzáloghitel törlesztéstámogatás teljes mértékben és kizárólag a támogatott hiteltörlesztésre ke-
rül felhasználásra. 
Tudomásul veszem, hogy 
- a szolgáltatás igénylése előtt szükséges a hitelt folyósító pénzintézettel egyeztetnem a Pénztár által a hitelintézet 
részére átutalt összeg jogcímének tisztázása érdekében (előtörlesztés vagy a havi törlesztés része) 
- a jogosultság megszűnését a megszűnés időpontját követő 8 munkanapon belül be kell jelentenem a Pénztárnak. 
A bejelentés elmulasztásának következményei engem, mint pénztártagot terhelnek 
- amennyiben egy adott hónapban az utalás napján a Pénztárnál vezetett egyéni számlámon nem áll rendelkezésre 
az utalandó összeg, vagy nem teljes egészében áll rendelkezésre és ezért a Pénztár a megállapított támogatási 
összegtől kisebb összeget utal, vagy egyáltalán nem utal, úgy az elmaradt támogatási összeget a Pénztár nem 
pótolja a későbbiekben, és nem vagyok jogosult azt később sem követelni a Pénztártól, mint támogatási összeget. 
Alulírott pénztártag a jelen bejelentőlapon, illetve a jelen szolgáltatás igényléséhez benyújtott iratokon közölt sze-
mélyes adataim Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár által történő kezeléséhez, a jelen igénylőlapon igényelt 
szolgáltatás nyújtása céljából – a www.vitaminep.hu honlapon található, pénztári szolgáltatásokkal összefüggő sze-
mélyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató ismeretében – aláírásommal hozzájárulok.  
Kijelentem, hogy a fenti szolgáltatást más önsegélyező szolgáltatást nyújtó önkéntes pénztárnál nem veszem/vet-
tem igénybe. 

Keltezés 

Település 

év hó nap  Pénztártag saját kezű aláírása 

Érkeztető bélyegző helye 
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