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 SZNY_03 SZOLGÁLTATÓI ADATVÁLTOZÁS  
 BEJELENTŐ  

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 
 
 
 
 
 
 

1. NÉVVÁLTOZÁS 

Előző név  

Új név  

2. A SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYÉNEK CÍMVÁLTOZÁSA  

Új székhely címe 
    irányító 

szám  Település  utca,házszám, 
emelet, ajtó 

3. LEVELEZÉSI CÍM VÁLTOZÁSA 

Új levelezési cím 
    irányító 

szám  Település  utca,házszám, 
emelet, ajtó 

4. TELEFONSZÁM, E-MAIL CÍM VÁLTOZÁS 

Új telefonszám:  

Új e-mail cím:  

5. ADÓSZÁM VÁLTOZÁS* 

• Amennyiben adószáma első 8 számjegye megváltozott, úgy új szolgáltatói szerződést kell kötnie az Egészségpénztárral, az adatváltozás bejelentő 
nyomtatványt ebben az esetben nem kell beküldenie. A szolgáltatói szerződés letölthető honlapunkról (www.vitaminep.hu). 

Régi adószám         -  -   Új adószám         -  -   

6. BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS 

 Új bank neve:   Bankszámlaszám         -         -         

7. KAPCSOLATTARTÓ ADATAINAK VÁLTOZÁSA 

Új kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma 

Név  e-mail  telefonszám  

8. TELEPHELY, POS TERMINÁL ADATOK VÁLTOZÁSA 

Változás jellege  új bejelentés  változás  törlés 

Telephely neve  

Telephely címe 
    irányító 

szám  Település  utca,házszám, 
emelet, ajtó 

POS terminál(ok) adatai 

Változás jellege  új bejelentés  változás  törlés 

Terminál azonosító(k)     

Kihelyező bank neve     

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Továbbá kötelezem magam, hogy a közölt adatokban bekövetkező 
mindennemű változást 5 napon belül írásban bejelentek az Egészségpénztárnak. 
Tudomásul veszem, hogy e tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából vagy hibás adatközlésből eredő károkért az Egészségpénz-
tár felelősséget nem vállal. 
 
 

Kelt:      .   .    
 
 
 
 

Szolgáltató aláírása, bélyegző 

 
 
 

 

 
 

Érkeztető bélyegző helye 

Verziószám: v1_20140425 Státusz: hatályos 2014.04.25-től 1. / 1 oldal

mailto:vitaminep@vitaminep.hu

	1. NÉVVÁLTOZÁS
	2. A SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYÉNEK CÍMVÁLTOZÁSA
	3. LEVELEZÉSI CÍM VÁLTOZÁSA
	4. TELEFONSZÁM, E-MAIL CÍM VÁLTOZÁS
	5. ADÓSZÁM VÁLTOZÁS*
	6. BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS
	7. KAPCSOLATTARTÓ ADATAINAK VÁLTOZÁSA
	8. TELEPHELY, POS TERMINÁL ADATOK VÁLTOZÁSA
	Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Továbbá kötelezem magam, hogy a közölt adatokban bekövetkező mindennemű változást 5 napon belül írásban bejelentek az Egészségpénztárnak.
	Tudomásul veszem, hogy e tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából vagy hibás adatközlésből eredő károkért az Egészségpénztár felelősséget nem vállal.

	fill_3: 
	Új név: 
	Új székhely címe: 
	Település: 
	utcaházszám: 
	Új levelezési cím: 
	Település_2: 
	utcaházszám_2: 
	Új telefonszám: 
	Új email cím: 
	comb_3: 
	comb_6: 
	undefined: 
	Új adószám: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Bankszámlaszám: 
	Bankszámlaszám_2: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	email: 
	telefonszám: 
	telefonszám_2: 
	Telephely neve: 
	Telephely címe: 
	új bejelentés_2: 
	változás_3: 
	törlés_2: 
	Terminál azonosítók: 
	törlésTerminál azonosítók: 
	fill_28: 
	Kelt: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	irányító szám_3: 
	fill_2: 
	új bejelentés: 
	Text1: 
	Text2: 


