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 TNY_16 PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY 
(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 

1. A PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

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

Születési hely Születési dátum Adóazonosító jel 

év hó nap 

Anyja születési neve

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)

irányító 
szám Település utca,házszám, 

emelet, ajtó

Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely)

irányító 
szám Település utca,házszám, 

emelet, ajtó

Telefonszám: 0 6 - - e-mail cím: 

2. MUNKÁLTATÓ, TÁMOGATÓ (MINT PANASZTEVŐ) AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

Cég megnevezése Adószám - - 

Székhely 
irányító szám Település utca,házszám, 

emelet, ajtó

Értesítési (levelezési) cím 
irányító szám Település utca,házszám, 

emelet, ajtó

Kapcsolattartó neve 

Telefonszám: 0 6 - - e-mail cím: 

3. BEJELENTŐ ADATAI (amennyiben a bejelentő nem azonos a pénztártaggal)

Abban az esetben áll módunkban a pénztári tagsággal kapcsolatos konkrét adatokat érintő információkkal szolgálni a bejelentő 
részére, amennyiben meghatalmazással rendelkezik. Kérjük, hogy az eredeti meghatalmazást csatolja a beadványhoz. 

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

Rendelkezik-e meghatalmazással? igen nem 

Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely)

irányító 
szám Település utca,házszám, 

emelet, ajtó

Telefonszám: 0 6 - - e-mail cím: 

4. PANASSZAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Panaszolt szolgáltatástípus 

Panasz oka 

� Nem nyújtottak szolgáltatást 
� Nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották 
� Késedelmesen nyújtották a szolgáltatást 
� A szolgáltatást nem megfelelően nyújtották 
� A szolgáltatást megszüntették 
� Kára keletkezett  
� Nem volt megelégedve az ügyintézés kö-

rülményeivel 

� Téves tájékoztatást nyújtottak  
� Hiányosan tájékoztatták  
� Díj/költség összegével nem ért egyet 
� Járulékos költségekkel nem ért egyet 
� Munkáltatói, támogatói szerződés felmon-

dása 
� Pénztártagság megszüntetése 
� Egyéb panasza van 

5. PANASZ TÁRGYA, LEÍRÁSA Kérjük, hogy panaszát egy üres oldalon szíveskedjék részletesen leírni. Sorolja fel azt is, hogy mi-
lyen dokumentumokat csatol a panaszbejelentéshez.

Kelt: . . A Vitamin Egészségpénztár a bejelentést nyilvántartásba 
vette 

aláírás, bélyegző Pénztártag/bejelentő saját kezű aláírása 

A Pénztár a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, 
illetve intézkedéseit indoklással ellátva írásban küldi meg a Panaszos részére. 

Érkeztető bélyegző helye 

Verziószám: v2_20180831 Státusz: hatályos 2018.09.01-től 
Adatkezelési tájékoztatónk a www.vitaminep.hu címen található.
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