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EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a Vitamin Egészségpénztár (székhely: 1023 Budapest, Bécsi u. 4., adószám: 18085246-1-41, tel: 
(06 1) 304-2278, fax: (06 1) 214-2224, nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság az 1997. július 2-án kelt, 11.Pk. 60.436/1997/4., 
1997.07.02. számú végzésével, 173-as sorszám alatt), továbbiakban, mint Egészségpénztár – másrészről 
 

Cégnév (vagy egyéni vállalkozó neve) 

 

Cég székhelye (cégbírósági bejegyzésben/vállalkozói igazolványban szereplő) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám 

Cég levelezési címe 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám 

Adószáma         -  -   Cégjegyzékszáma   -   -       

Bankszámlaszáma         -         -         

Kapcsolattartók adatai 

Képviselő neve, beosztása  

Kapcsolattartásért felelős személy  

neve  

e-mail címe  telefonszáma 0 6 -   -        

 
(A szolgáltatási helyre vonatkozó adatokat 1 telephelynél több esetén kérjük a 2. sz. mellékletben feltüntetni!) 

 

Szolgáltatási hely neve (fantázianév)(ahogy a nyilvános adatbázisban megjelenjen) 

 

A hely működési engedély / ÁNTSZ engedély száma:  

Szolgáltatás telephelye (több telephely esetén lásd 2. sz. mellékletet): 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám 

Egészségpénztári szolgáltatás fajtája:  

Kedvezmény mértéke (ha van):  

Nyitvatartási idő:  

Telefonszám (nyilvános):  

Honlapcím (nyilvános):  

E-mail cím (nyilvános):  

 
 

VITAMIN Egészségkártya elfogadás (lásd 7. pont) 
 igen, POS terminálon keresztül 

POS terminál(ok) azonosítója  Kihelyező bank  

Szolgáltató azonosító kódja 
(A Pénztár tölti ki) 

        

 

Érkeztető bélyegző helye SZNY_01 
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igen, internetes engedélyezéssel 

igen, telefonos engedélyezéssel 

nem 

továbbiakban, mint Szolgáltató között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
1. ALAPVETÉSEK 

1.1. Egészségpénztár az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.)
alapján létrejött egészségügyi célú önsegélyező kiegészítő feladatokat is ellátó önkéntes egészségpénztár, amely 
a természetbeni egészségpénztári szolgáltatásokat a vele szerződő egészségpénztári szolgáltatók közreműködé-
sével nyújtja a tagjainak illetve a tagok az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
2.§. (4) bekezdés a) pontja szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá a tagok halála után azok kedvezményezettje-
inek (továbbiakban: Jogosultak).  

1.2. Szolgáltató kijelenti, hogy az Öpt. 2.§ (2) e.) pontja szerinti egészségpénztári szolgáltató, a szerződés kötésére sa-
ját nevében jogosult és rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges hatósági engedélyekkel. 

1.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási 
szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 24/B. § (2) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelően e szerződés mellékleteként megküldi az egészségügyi szolgáltatók esetében az ér-
vényes felelősségbiztosítás meglétét igazoló iratokat másolatban. 

1.4. A Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változásról az Egészségpénztárt 
a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.  

1.5. Szolgáltató kijelenti, hogy az Egészségpénztár Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály), Szolgáltatási Sza-
bályzatában (a továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat) és Egészségkártya Szabályzatában (a továbbiakban: Kár-
tyaszabályzat) foglaltakat ismeri. A szabályzatok az Egészségpénztár honlapján (http://www.vitaminep.hu) érhe-
tők el. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Egészségpénztár megbízza a Szolgáltatót, hogy a Jogosultak részére az 1. számú mellékletben felsorolt szolgál-
tatásokat nyújtsa a Jogosultak igénye szerint (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltató a megbízást elfogad-
ja. 

2.2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag az Öpt. és a Kormányrendelet rendelkezései alapján, az 
Egészségpénztár Alapszabályában és Szolgáltatási Szabályzatában foglaltak szerinti, a társadalombiztosítás által 
nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásra, illetve a pénztártag számára adómentes illetve adóköteles 
szolgáltatásként elkülönülő kiegészítő egészségbiztosítási valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatás 
nyújtására irányulhat. 

2.3. Szolgáltató jogosult a 2.1 pont szerinti teljesítése során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) 1. pontja 
szerinti „közvetített szolgáltatás” nyújtására, mely esetben a 6. pont szerint kiállított számlában a közvetített 
szolgáltatásokat a számviteli szabályok szerint köteles feltüntetni. 

3. A TELJESÍTÉS HELYE 

Szolgáltató a Szolgáltatást a megjelölt helyen/helyeken teljesíti (a továbbiakban: Szolgáltatási hely). A Szolgáltatási 
hely címét, nyitva tartását és egyéb azonosító adatait az 2. számú melléklet tartalmazza. 

4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÖTELEZETTSÉGE

Egészségpénztár köteles a Szolgáltatóval együttműködni, melynek keretében Szolgáltató konkrét Szolgáltatásairól, a 
Szolgáltatás helyéről a tagokat tájékoztatja. 

5. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást kulturált körülmények között, a szolgáltatás nyújtásá-
ra jogosult személyek közreműködésével, a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályoknak és szakmai előírásoknak 
megfelelő magas színvonalon biztosítja. 

5.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségpénztár által átadott egészségpénztári matricát, vala-
mennyi Szolgáltatási hely bejáratánál az ügyfelek által jól látható helyen elhelyezi. 

6. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

6.1. Szolgáltatót a Szolgáltatások teljesítéséért díjazás illeti meg (a továbbiakban: Szolgáltatási díj). A Szolgáltatási díj a
Szolgáltató által a Jogosultak részére értékesített termék, szolgáltatás Szolgáltatónál meghatározott kereskedel-
mi vételára.  

6.2. A Szolgáltatási díjat a készpénzfizetési számla alapján a Jogosultak készpénzben, vagy VITAMIN Egészségkártya 
használatával (7. pont) egyenlítik ki.  
A szolgáltatás készpénzben történő kiegyenlítése esetében a Szolgáltató a Jogosultak részére számviteli jogszabá-
lyok és a Szolgáltatási Szabályzat szerint készpénzfizetési számlát állít ki.  
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7. KÁRTYAELFOGADÁS (AMENNYIBEN A VITAMIN EGÉSZSÉGKÁRTYÁT ELFOGADJA) 

7.1. Jelen 7. pont csak akkor alkalmazandó a felek között, ha a Szolgáltató a VITAMIN Egészségkártya elfogadását az 1.
oldalon található megfelelő mező bejelölésével vállalja. Szolgáltató köteles a gépi leolvasó berendezése (POS ter-
minál) segítségével, vagy telefonos authorizáció, interneten történő zárolás formájában a Jogosultaktól elfogadni 
a VITAMIN Egészségkártyát, mint fizetési eszközt. Egészségkártya elfogadása esetén a Jogosultak a Szolgáltatási 
díjat Egészségkártya használatával fizetik meg.  

7.2. A VITAMIN Egészségkártya igazolja, hogy birtokosa jogosult az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat előírásai-
nak megfelelően szolgáltatások igénybevételére, biztosítja, hogy a Jogosultak az egyéni számlán nyilvántartott 
aktuális fedezetéhez elektronikus úton bármikor hozzáférhetnek, és azt felhasználhatják.  

7.3. A VITAMIN Egészségpénztár tagjainak, szolgáltatásra jogosultjainak köre: VITAMIN egészségpénztári tagok, jogo-
sultjaik, akik a 8034800002 számokkal kezdődő kártyával azonosítják magukat. A kártya alapszíne arany - barna, 
felirata tartalmazza az VITAMIN Egészségpénztár logóját és megnevezését.  

7.4. A POS terminál használata miatt a VITAMIN Egészségkártya forgalma után fizetendő terminálhasználati és pénz-
forgalmi díj együttes mértéke 1,5 %, amely a Szolgáltatót terheli.  

7.5. Amennyiben a Szolgáltató nem rendelkezik kártyaleolvasó berendezéssel, de telefonnal vagy internet eléréssel 
rendelkezik és a VITAMIN Egészségkártya a Jogosultak birtokában van, úgy lehetőség van a Jogosultak fedezeté-
nek ellenőrzésére, a VITAMIN Egészségkártya használatának engedélyeztetésére (szolgáltatás ellenértékének zá-
rolására) a call-centeren illetve interneten keresztül a nap 24 órájában. Szolgáltató a telefonos és internetes záro-
lások után forgalmi díjat köteles fizetni, amelynek mértéke az érintett ügylet összegének 0,8%-a (a továbbiakban: 
Forgalmi díj).  

7.6. Az Egészségpénztár a kártyarendszer üzemeltetésével és az azzal kapcsolatos díjak kezelésével a Vitamin Pénztár-
szolgáltató Zrt.-t (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 4. V. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01-10-047241) bízta meg.  A 
Szolgáltató a Terminálhasználati díjat és a Forgalmi díjat a Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. részére köteles megfi-
zetni, a Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. által megküldött számla alapján a kézhezvételtől számított 8 napon belül. 
Amennyiben a Terminálhasználati díjjal illetve a Forgalmi díjjal a Szolgáltató 30 napot meghaladó késedelembe 
esik, úgy az Egészségpénztár a késedelemmel érintett díjakat és azok Ptk. szerinti késedelmi kamatait jogosult be-
számítani a Szolgáltató irányában fennálló bármilyen tartozásába. Beszámítás esetén - Vitamin Pénztárszolgáltató 
Zrt. és az Egészségpénztár közötti megállapodásnak megfelelően – a Szolgáltató tartozása a Vitamin Pénztárszol-
gáltató Zrt. irányában teljesítettnek minősül. 

7.7. Kártyaelfogadás papíralapú számlázással 
7.7.1. Szolgáltató a jelen 7.7 pont szerinti elszámolás választása alapján vállalja, hogy minden VITAMIN Egészség-

kártyával történő fizetés esetén számlát állít ki a Szolgáltatás teljesítésekor. 
7.7.2. Az Egészségpénztár a Szolgáltatások kiegyenlítését Szolgáltató részére kizárólag szabályosan kiállított 

számla ellenében teljesíti. Egészségpénztár a hiányosan kiállított számlát Szolgáltató részére visszaküldi, aki 
kötelezettséget vállal annak javítására, vagy sztornírozására és új számla kiállítására, melyet 10 munkanapon 
belül az Egészségpénztár részére megküld.  

7.7.3. Amennyiben a számla értéke és a hozzá tartozó tranzakció értéke a forintkerekítés miatt eltér, abban az 
esetben az Egészségpénztár a számla értékét fizeti meg a Szolgáltatónak.  

7.7.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a kártyás elszámolásnál a vonatkozó, összegyűjtött eredeti számláit a hozzákap-
csolt – kártyát használó személy által aláírt – kártyaolvasó nyugta (slip) eredeti példányával együtt legalább 
havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig elküldi az Egészségpénztárnak.  

7.7.5. Egészségpénztár a formailag és tartalmilag megfelelően kiállított számlát annak beérkezését követő 8 na-
pon belül Szolgáltatónak kifizeti a Szolgáltatási Szabályzatában és a Kártyaszabályzatban foglaltaknak meg-
felelően.  

7.7.6. A kártyás vásárlás alapján a tag egyéni számláján a Szolgáltató javára végrehajtott zárolás megszűnik az ösz-
szeg felhasználásával (a Szolgáltatónak történő kifizetéssel), továbbá jogszabály erejénél fogva legkésőbb a 
zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon, amennyiben ez időpontig a számla nem érkezett be az 
Egészségpénztárba. Ha a Szolgáltató a számlát a 180 napos kötelező zárolás megszüntetése után küldi be 
kiegyenlítésre, úgy az Egészségpénztár a szolgáltatói számla benyújtásakor a tag egyéni számláján rendel-
kezésre álló és felhasználható kerete erejéig teljesíti a szolgáltatói számla összegét. Ez esetben a szolgálta-
tói számlának a tag egyéni számláján fedezettel nem rendelkező részösszege tekintetében az Egészség-
pénztár pénzügyi rendezésre nem köteles. A zárolás 181. napon a jogszabály erejénél fogva történő meg-
szűnését követően a Szolgáltatás ellenértékének - az Egészségpénztár számára fel nem róhatóan az egyéni 
számla fedezethiányára visszavezethető - nem teljesítéséből adódó esetleges kárát a Szolgáltató közvetle-
nül a taggal szemben jogosult érvényesíteni. 

7.8. Készpénz visszafizetése a Jogosultak részére kifejezetten tilos. Garanciális vagy egyéb okból történő esetleges 
visszafizetésnél – helyesbítő/jóváíró számla kibocsátásával – a Szolgáltató köteles az Egészségpénztárnak átutalni 
az összeget, az érintett Jogosult azonosító adatainak a feltüntetésével. 
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8. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

8.1. Felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, pénztártitkot, a
szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapotára vonatkozó adatot bizalmasan kezelnek és időbeli korlátozás nél-
kül, a jelen szerződés megszűnését követően is megtartják.  

8.2. Szolgáltató 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 jog-
szabályoknak megfelelően tájékoztatja.  

8.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggés-
ben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: Közremű-
ködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkeze-
lő 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, számla-
kezelés, valamint a partnerek elérhetőségének nyilvántartása céljából a 
https://www.vitaminep.hu/MAIN/CMSDATA/PAGEDATA/DOCS/GDPR/GDPR_adatkezelesi_tajekoztato_partner.pdf 
webcímen található adatkezelési tájékoztató szerint kezeli. Az Egészségpénztár kijelenti, hogy adatkezelőként a 
Jogosultakat a jogszabályoknak megfelelően a rájuk vonatkozó mértékben, a saját Közreműködőit az itt leírtaknak 
megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta. A Munkáltató kötelezettsége a jelen pontban fog-
laltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatni. 

9. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

9.1. Amennyiben a 2. pont szerinti tárgyban a felek között már szerződés van hatályban, úgy a jelen szerződés rendel-
kezései a korábbi szerződés rendelkezései helyébe lépnek. A folyamatban lévő teljesítésekre a korábbi szerződés 
rendelkezései az irányadók.  

9.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés az aláírás napján határozatlan időre lép hatályba. 
9.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel jogosult indokolás nélkül felmonda-

ni. 
9.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés csak mindkét fél írásbeli hozzájárulásával módosítható. 
9.5. Szolgáltató az általa a Jogosultaknak okozott kárért a felelősségbiztosítása alapján köteles helytállni. 
9.6. Jelen szerződés 1., 2. számú mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
9.7. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a magyar jog, elsősorban a következő sza-

bályok irányadók: a jogszabályok által megengedett mértékben elsősorban a Szolgáltatási Szabályzat és a Kártya-
szabályzat, másodsorban a Ptk., az Öpt., valamint a Kormányrendelet. 

10. FELELŐSSÉG 

10.1. A Szolgáltató - tekintettel az egészségpénztári keretek jelentős adókedvezményéből adódó korlátozott finanszí-
rozhatóságra - a jelen szerződés megkötésével fokozott felelősséget vállal a Szolgáltatásért és a szolgáltatott 
termékekért.  

10.2. A fokozott felelősségvállalás keretében a Szolgáltató kijelenti, hogy 
• megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szolgáltatási Szabályzat és a Kártyaszabályzat rendelke-

zéseit;  
• megismerte az egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat.
• amennyiben a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétben az Egészségpénztár által nem finanszírozható

terméket, szolgáltatást értékesít a Jogosultak számára a Jogosultak egyéni egészségszámlája terhére – és ez-
által a Jogosultaknak a jogalap nélkül igénybevett szolgáltatás miatt adófizetési kötelezettsége keletkezik –
és ez a Szolgáltató rendszeres, ismétlődő, esetleg tudatos mulasztása, úgy az Egészségpénztár jogosult a je-
len szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Felek jelen szerződést, - mely 2 eredeti példányban készült – és annak mellékletét, mint akaratukkal mindenben megegye-
zőt elolvasás és együttes értelmezés után képviselőjük útján cégszerűen jóváhagyólag írják alá. 

Kelt település év hó nap 

Egészségpénztár aláírása, bélyegző Szolgáltató aláírása, bélyegző 
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A Szolgáltató szolgáltatásai 

Szolgáltató tölti ki! 

Szolgáltatás, termékcsoportok megnevezése KSH besorolása (SZJ, VTSZ) vagy OENO kódja

Kelt település év hó nap 

Egészségpénztár aláírása, bélyegző Szolgáltató aláírása, bélyegző 
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Szolgáltatási helyek 

Szolgáltatási hely neve (fantázianév)(ahogy a nyilvános adatbázisban megjelenjen) 

A hely működési engedély / ÁNTSZ engedély száma: 

Szolgáltatás telephelye 
irányító 
szám Település utca,házszám 

Egészségpénztári szolgáltatás fajtája 

Nyitvatartási idő 

Telefonszám (nyilvános) 

Honlapcím (nyilvános) 

E-mail cím (nyilvános) 

POS terminál azonosítója (ha van terminál) 

POS terminált kihelyező bank 

Szolgáltatási hely neve (fantázianév)(ahogy a nyilvános adatbázisban megjelenjen) 

A hely működési engedély / ÁNTSZ engedély száma: 

Szolgáltatás telephelye 
irányító 
szám Település utca,házszám 

Egészségpénztári szolgáltatás fajtája 

Nyitvatartási idő 

Telefonszám (nyilvános) 

Honlapcím (nyilvános) 

E-mail cím (nyilvános) 

POS terminál azonosítója (ha van terminál) 

POS terminált kihelyező bank 

Szolgáltatási hely neve (fantázianév)(ahogy a nyilvános adatbázisban megjelenjen) 

A hely működési engedély / ÁNTSZ engedély száma: 

Szolgáltatás telephelye 
irányító 
szám Település utca,házszám 

Egészségpénztári szolgáltatás fajtája 

Nyitvatartási idő 

Telefonszám (nyilvános) 

Honlapcím (nyilvános) 

E-mail cím (nyilvános) 

POS terminál azonosítója (ha van terminál) 

POS terminált kihelyező bank 

 (3-nál több telephely esetén a lapot kérjük fénymásolni) 

Verziószám: v3_20180831 Státusz: hatályos 2018.09.01-től 
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ADATLAP SZOLGÁLTATÓI ADATBÁZISHOZ 

Az adatlap a Pénztártagoknak szóló információnyújtás része. Annak érdekében, hogy 
tagjainknak megfelelő tájékoztatást nyújthassunk Önökről, kérjük, hogy segítse 

munkánkat ennek kitöltésével. Köszönjük! 

Szerződött partner neve (cégnév) 

Szolgáltatási hely neve (fantázianév) 

Szolgáltatási hely címe 

Szolgáltatási hely telefonszáma 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ, GYÓGYHA-
TÁSÚ TERMÉK 

akupunktúra Bioptron lámpa 
allergológia Bemer készülék 
belgyógyászat Gyógycipő, éspedig: 
bőrgyógyászat Gyógymatrac, éspedig: 
csontsűrűség mérés OGYI engedélyes termékek eladása 
érsebészet Scholl lábbeli 
fizioterápia Tens készülék 
fogászat Vérnyomásmérő 

foglalkozás-egészségügy Egyéb, minősítéssel rendelkező 
orvostechnikai termék: 

fogröntgen Talpbetét készítés 
fogszabályozás 
fogtechnika HALLÓKÉSZÜLÉK 
fül-orr-gégészet 
géndiagnosztika OPTIKA 
gyermekgyógyászat 
gyógytorna SPORTÜZLET 
idegsebészet általános sportüzlet 
kórház, klinika búvárfelszerelés 
lézeres szemműtét hegymászás 
neurológia horgászüzlet 
nőgyógyászat kerékpárüzlet 
ortopédia sífelszerelés 
plasztikai sebészet vadászüzlet 
pszichiátria speciális sportüzlet: 
pszichológia 
reumatológia EGYÉB 
sebészet csecsemőápolási termékek eladása 
szemészet gyógymasszázs 
természetgyógyászat otthoni ápolás 
ultrahang 
urológia 
egyéb, éspedig: 

Az Adatlap kitöltése semmilyen anyagi következménnyel nem jár, kizárólag 
a tagok tájékoztatásának elősegítésére szolgál. 

Verziószám: v3_20180831 Státusz: hatályos 2018.09.01-től 
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SZNY Egészségpénztári szolgáltatói – kártyaelfogadási szerződés 3. sz. melléklet 
 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Szolgáltató tölti ki 

 

Alulírott 

Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő  

mint a  

Szolgáltató neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy a mai naptól a Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: 
1023 Budapest, Bécsi út 4., adószám: 23706398-2-41)  által a Szolgáltató nevére kiállított tranzakciós díj 
számlákat a Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. digitális formában az alábbi e-mail címre küldje meg: 

E-mail cím (Kérjük nyomtatott nagy 
betűkkel kitölteni!):  

Tudomásul veszem, hogy a Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. a jövőben postai úton nem küldi meg a 
tranzakciós díj számlákat. 

Amennyiben a Szolgáltató elektronikus címe megváltozik, azt 5 munkanapon belül a Vitamin Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár felé e-mailben (vitaminep@vitaminep.hu) vagy postai úton (1301 Budapest, Pf.: 32.) 
jelezzük. 

Kelt:  település     év   hó   nap 

 

Törvényes képviselő aláírása 

 
 

 

 

mailto:vitaminep@vitaminep.hu
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