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ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)
1. A PÉNZTÁRTAG ADATAI

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

Születési hely

Pénztári azonosító

Születési dátum
év

Adóazonosító jel
hó

nap

Anyja születési neve
2. NÉV- ÉS LAKCÍM ADATOK VÁLTOZÁSA

Pénztártag új neve
Új állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)
Település

irányító szám

utca,házszám, emelet, ajtó

Új értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) Kérjük, csak akkor töltse ki, ha levelezési címe különbözik az
állandó lakcímétől (amennyiben nem tölti ki, úgy küldeményeinket állandó lakcímére postázzuk)! Az ebből eredő esetleges károkért a Pénztár nem vállal felelősséget!
irányító szám

Település

utca,házszám, emelet, ajtó

3. TELEFONSZÁM, E-MAIL CÍM VÁLTOZÁS

Új telefonszám:
Új e-mail cím:
4. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK VÁLTOZÁSA
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásai szerint az
egészségpénztárak nem nyújthatnak szolgáltatást azon pénztártagoknak, akiknek személyes adatai hiányosak.
Kérjük, csatolja az adatlaphoz az igazolvány(ok) másolatát is, mert a Pmt. előírásai miatt ennek hiányában adatait nem
tudjuk rögzíteni!

Azonosításra alkalmas másik személyes okmány
Személy azonosító igazolvány

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Vezetői engedély

Típusa

Útlevél
Száma és betűjele

Kiállítás kelte

Száma és betűjele
év

hó

nap

Lejárata

év

hó

nap

5. BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS

Új bank neve

-

Bankszámlaszám

-

6. MUNKÁLTATÓ VÁLTOZÁS

Munkáltató neve

Adószáma

-

Címe

-

Munkaviszonyom megszűnt, tagságomat egyéni tagként folytatom
7. NYILATKOZAT

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.
Kelt:

.

.
Pénztártag saját kezű aláírása

8. TANÚK

Tanúsítjuk, hogy az okirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik és annak aláírását tartalmazza.
1. tanú

2. tanú
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