VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár
1023. Budapest, Bécsi út 4.;1301. Budapest, Pf.32. +36-1-304-2278; fax: +36-1-214-2224; e-mail: vitaminep@vitaminep.hu

PSZÁF engedély száma: E /300/1997; Bankszámlaszám: 10700024-04451202-51100005; Adószám: 18085246-1-41

TNY_18 ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT

Érkeztető bélyegző helye

más egészség/önsegélyező pénztárból a Vitamin Egészségés Önsegélyező Pénztárba történő átlépés esetén
(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

1. A PÉNZTÁRTAG ADATAI
Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)
Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési dátum (év,hó,nap)

Adóazonosító jel

Személyazonosító okmány típusa

1. Személyazonosító igazolvány
2. Útlevél

Személyazonosító okmány száma és jele
Lakcím

Pénztári azonosító

3. Kártya formátumú vezetői engedély
4. Hatósági igazolvány

Lakcímkártya száma (külföldinél magyarországi tartózkodási engedély száma)

irányító
szám

utca,házszám,
emelet, ajtó

Település

Munkáltató neve:
2. ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT (Új belépőként átlépésről a TNY01 Belépési nyilatkozat 5. pontjának kitöltésével tud nyilatkozni.)
Bejelentem, hogy a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkezem, az alábbi egészségpénztári,
egészség- és önsegélyező pénztári tagságomat átlépés jogcímén meg kívánom szüntetni. Alulírott felhatalmazom a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztárt, hogy a megnevezett önkéntes pénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon és ezzel
összefüggésben pénztártitoknak minősülő adataimat kezelje. Kérem, hogy az egyéni számlámon lévő összeget a jelenlegi egészség/önsegélyező pénztáramból a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztárba átkérni szíveskedjenek.

Átadó és átvevő pénztár adatai
Átadó egészség/önsegélyező pénztár neve
Átadó egészség/önsegélyező Pénztár címe
Átadó egészség/önsegélyező pénztári azonosító
Átadó egészség/önsegélyező pénztári tagviszony kezdete
Átvevő Pénztár neve

Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Átvevő Pénztár címe

1023. Budapest, Bécsi út 4.

Átvevő Pénztár bankszámlaszáma

CIB 10700024-04451202-51100005

3. NYILATKOZAT MUNKÁLTATÓI TAGDÍJRÓL
Kérem a munkáltatómat, hogy a tagdíj-hozzájárulásomat a nyilatkozat keltétől számítva a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztárba szíveskedjenek utalni.
A munkavállaló nyilatkozatát tudomásul vettük.
Keltezés
év

nap

hó

Munkáltatói ügyintéző aláírása

4. ALÁÍRÁS
Keltezés
Település
év

hó

nap

Átlépő pénztártag aláírása

5. TANÚK
1. TANÚ

2. TANÚ

NÉV:
CÍM:
SZ.IG.SZÁM:
ALÁÍRÁS:
Verziószám: v3_20180201
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TNY_14 AZONOSÍTÁSI ADATLAP

egyéni számláról kifizetésben részesülő személy részére a 2017. évi LIII. törvényben előírtak végrehajtásához

Érkeztető bélyegző helye

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)
Pénztári azonosító

1.
Pénztártag

Örökös/haláleseti
kedvezményezett

Társkártya birtokos

adatai

Születési név

Családi és utónév
Születési hely

Születési dátum

.

Adóazonosító jel

.

Neme

Állampolgársága

1.férfi
2. nő

M:magy
ar

Külföldi: éspedig

TAJ szám

Elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám)
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 a nyomtatványhoz az igazolványok 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

Típusa

Vezetői engedély
Útlevél

Száma és betűjele

Száma és betűjele

Kiállítás kelte

év

hó

nap

Lejárata

év

hó

nap

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)
irányító
szám

utca,házszám, emelet, ajtó

Település

Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely)
irányító
szám

utca,házszám, emelet, ajtó

Település

2. TAG/TÁRSKÁRTYA BIRTOKOS/ÖRÖKÖS NYILATKOZATA
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak és az azonosítási adatlap kitöltésekor a
saját nevemben járok el. Alulírott nyilatkozom, hogy az azonosításhoz szükséges dokumentumokat másolatban átadom és ezúton
hozzájárulok, hogy az Egészségpénztár az így átadott dokumentumokat és az abban foglalt adatokat kezelje. Tudomásul veszem,
hogy az átadott adatokra ügyfél-átvilágítás elvégzése céljából van szükség.
Keltezés
Település
év

nap

hó

Nyilatkozó saját kezű aláírása

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

2. tanú

Név:
Cím:
Szem.ig.szám:
Aláírás:
Kérjük, hogy 2 tanúval hitelesíttesse nyilatkozatát. Ennek hiányában a nyilatkozatot nem tudjuk elfogadni!

4. ZÁRADÉK (Pénztár tölti ki)
Az adatok egyeztetése megtörtént, azok megegyeznek a Pénztár ügyviteli nyilvántartó rendszerében rögzítettekkel.
Település
év
Verziószám: v3_20180201

hó

nap
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