DE-12.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyfelől a DANUBIUS E GÉSZSÉG - ÉS Ö NSEGÉLYEZŐ P ÉNZTÁR (melynek
székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11., tevékenységi engedélye száma:
PSZÁF/20689/17/2003. azonosító kódja: E 393 nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság: 16. Pk.
60.693/2003/1. adószáma: 18111026-1-41, ügyfélszolgálat: 889-40-00), a továbbiakban Pénztár, vagy
EGÉSZSÉGPÉNZTÁR,
másfelől az alábbiakban meghatározott önkéntes egészségpénztári EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ,
melynek:

megnevezése
székhelye
adószáma
nyilvántartási vagy cégjegyzékszáma
ÁNTSZ engedély száma
pecsétszáma
bankszámla száma
telefonszáma
e-mail címe
telefax száma
levélcíme
képviselő neve
kapcsolattartó neve
a továbbiakban SZOLGÁLTATÓ között,
a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai, valamint a tagok szolgáltatásra jogosult
hozzátartozói részére teljesítendő kiegészítő egészségpénztári szolgáltatás nyújtásáról, az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló, többször módosított és kiegészített 1993. XCVI. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott 263/2003. (XII. 24.) Korm. sz. rendelet alapján, az alulírott napon és
helyen, a következő feltételek szerint.
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1. A Szolgáltató az alább egyértelműen, a sorszám bekarikázásával megjelölt valamely kiegészítő
egészségügyi szolgáltatást, illetve szolgáltatásokat nyújtja:
SOR
SZ.

KORM. R.
BESOR.
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5.§(1) a)

2

5.§(1) b)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁS
a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető, az OEP által nem, vagy csak
részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatás kiegészítése, vagy helyettesítése (pl. magánfogorvos, magán nőgyógyász stb).
Ide értve különösen, de mást ki nem zárva: minden olyan tevékenység, amely az egyén
egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése,
megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében
kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára
és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a
szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak
feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a
gyógyfürdőellátásokkal kapcsolatos tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a
szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi
meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a
halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, és a halottak szállításával összefüggő
tevékenységeket is.
otthoni gondozás;
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5.§(1) c)

természetgyógyászati szolgáltatások (pl. akupunktúra; homeopátia, aromaterápia, stb.)
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5.§(1) d)

gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések,
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5.§(1) e)
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5.§(1) f)

gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium,
éghajlati
gyógyintézet,
klímagyógyintézet,
gyógyvíz-ivócsarnok
és
gyógybarlang
(barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásai;
rekreációs üdülés és gyógyüdülés;

7

5.§(1) g)

közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele;
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5.§(1) m)
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6.§(5)

10

6.§(2)

1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések; 2. méregtelenítő kúra; 3.
léböjt kúra; 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére; 5. fogyókúra program;
a) méhnyakrák szűrés;
b) emlőrákszűrés;
c) vastagbélrák szűrés;
d) prosztatarákszűrés;
e) mozgásszervi szűrés;
f) aids-szűrés;
g) mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés;
h) fogászati szűrés;
egészségügyi állapotfelmérés
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6.§(3)

SZEMÉLYES EGÉSZSÉGTERV készítés

12

5.§(1) a)

13

5.§(2) a)

a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott szűrővizsgálatok;
Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök forgalmazása, értékesítése
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2. A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatónál jelentkező DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező
Pénztár tagsági jogviszonyban álló tag, illetve a tag szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója
részére szabályosan teljesíti a pénztártag által igényelt, a szolgáltató által a saját szakmai szabályai
szerint megfelelőnek tartott, a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást.
3. A szolgáltató tevékenysége: (az ÁNTSZ engedély szerint:)
………………………………………………………………………………………….………………
4. A szolgáltatások adatai
A SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE

KSH SZÁMA

OENO KÓDJA

5. A szolgáltatás helye: ………………………………………………………………….,
időpontja (csak eseti szolgáltatásnál):……………………..………………
6. A Szolgáltató az ilyen feladatokat ellátó személytől elvárható fokozott gondossággal végzi a
szolgáltatást.
A Szolgáltató a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja, illetve szolgáltatásra jogosult
hozzátartozója részére végzett szolgáltatás esetében maradéktalanul betartja az ÁNTSZ előírásait
és mindazon foglalkozási szabályokat, egészségügyi és egyéb előírásokat és eljárási standardokat,
melyek az adott szolgáltatásra irányadóak.
7. A szolgáltató köteles – a személyes adatok védelméről szóló jogszabály szerint - a teljesített
szolgáltatás során és azt követően is időbeli és tartalmi korlátozás nélkül az egészségügyi adatokat
szigorú titoktartási szabályok szerint, az egészségügyi adatok őrzésére és kezelésére vonatkozó
jogszabályok szerint megőrizni és kezelni.
8. A szolgáltató ………………,-Ft // …………… % árkedvezményt biztosít a DANUBIUS Egészség- és
Önsegélyező Pénztár szolgáltatásra jogosultja részére. A szolgáltató köteles az árkedvezményről
kérdezés nélkül is tájékoztatni a szolgáltatásra jogosultat.
9. A szolgáltató köteles a személyazonosító okmány és a tagsági okirat alapján a szolgáltatásra
jogosult személyét azonosítani.
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10. A szolgáltató köteles a teljesített szolgáltatásról a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár,
mint vevő részére részletes számlát kiállítani. A számlán föl kell tüntetni az Adóigazgatási
törvényben megjelölt kötelező tartalmi elemeken túlmenően a szolgáltatást igénybe vevő pénztártag
vagy közeli hozzátartozó nevét és TAJ számát, a tag pénztári azonosítóját, valamint a szolgáltatás
KSH szolgáltatási jegyzék számát vagy OENO kódját, a szolgáltatás igénybe vételének helyét és
időpontját.
Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök értékesítése esetén a számlát az egészségpénztár
nevére és címére kell kiállítani.
11. A Szolgáltató büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozza, hogy az önkéntes kölcsönös
egészségpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos közteherviselési jogszabályok szerint járt el a
szolgáltatás teljesítése és az ellenszolgáltatás teljesítése és bizonylatolása során.
12. A szolgáltató vállalja, hogy előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a DANUBIUS
Egészség- és Önsegélyező Pénztár képviselője részére a szolgáltatási színvonal ellenőrzésére és a
bizonylati rend és kapcsolattartás alakulásának vizsgálatára. A Szolgáltató vállalja, hogy a
jogszabályok szerint adatot szolgáltat a Pénztárnak, statisztikai célra.
13. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és
13.1. írásbeli megszüntetéséig áll fenn, vagy
13.2. az aláírásától számított ………………… hónapon át van hatályban, vagy
13.3. az aláírásától számított ………………… éven át van hatályban.
14. A jelen szerződés megszűnik:
14.1. a határozott időtartam lejártakor,
14.2. határozatlan időtartam esetén a felek általi megszüntetéssel,
14.3. valamelyik fél rendes, vagy rendkívüli felmondása által.
15. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre az Öpt. valamint a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított és kiegészített 2013. évi V. törvény rendelkezései
irányadóak. A jelen szerződésből származó esetleges jogviták esetére a felek alá vetik magukat a
pertárgyértéktől függően a PKKB. vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
A felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alant jegyzett napon és helyen
jóváhagyólag cégszerűen aláírták.
Kelt: …………………………, 20... év, ………………………hónap ……………… napján

…………………………………………….
DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár

…………………………..………….
Szolgáltató

Melléklet: ÁNTSZ engedély
Felelősségbiztosítás
Szerződés sorszáma: …………………………………
DANUBIUS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
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