D AN UBI US Egészség- és Önsegélyező Pénztár (DÖ – 1.2)
Igénybejelentés Gyermekgondozási (CSED, GYED) támogatás igénybevételéhez
A szolgáltatási igénybejelentést GYERMEKENKÉNT külön kell benyújtani.
Pénztártag tölti ki (Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel , szíveskedjen kitölteni és AZ EREDETI PÉLDÁNYT saját kezűleg, olvashatóan aláírni.)
Pénztártag neve:
Tagi azonosító:
Telefonszáma:

e-mail címe:

Szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó neve:
Szolgáltatásra jogosult születési dátuma:
Szolgáltatásra jogosító gyermek neve:
Szolgáltatásra jogosító gyermek születési dátuma:
a)
b)
c)
d)

A Pénztár által nyújtott szolgáltatás a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj megállapításának alapjául szolgáló nettó összeg
és a folyósított összeg különbözete;
A csecsemőgondozási díj folyósítása az igazolás szerint a jogosultság kezdetétől számítottan 168 nap;
A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj lejártát követően a gyermek két éves koráig jár;
A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres, illetve eseti szolgáltatás.

Kötelező melléklet:
•
hivatalos igazolás a kapott ellátás megállapításáról az első igényléskor
•
a kifizető által kiállított hivatalos igazolás az ellátás és az ellátás alapjául szolgáló összeg különbözetérő,l vagy
•
foglalkoztatói igazolás a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről.

Rendszeres, vagy eseti szolgáltatás kifizetését kérem. (a megfelelőt kérjük, jelölje)
Csatolt számlák:………………….. db összege: ………………………………………….Ft
Kérem a pénztárat, hogy a fenti számlát (kat) részemre kifizetni szíveskedjen.

Tudomásul veszem, hogy a jogosultság megszűnését a megszűnés időpontját követő 8 napon belül be kell jelentenem a Pénztárnak.
Az elmulasztás következményei engem, mint pénztártagot terhelnek.
Kelt: ………………………………… helység, ………….. év, ………………hó, ……. napján.
…………………........................................................
a nyilatkozattevő pénztártag saját kezű aláírása

Egészségpénztár tölti ki:
Iktatószám:
Beérkezés dátuma: …………. év, …………. hó, …… napján.

Lejárati dátuma: …………. év, …………. hó, …… napján.

Egyéni számláról utalható összeg: …………………………………. Ft
Elutasítva: …………. év, …………. hó, …… napján.
Visszaküldendő dokumentum:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………......................................................
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