DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező
Pénztár

A nyomtatvány jele:

DE – 3.
1. oldal

Ikt. sz.:..............................................

1051 Budapest, Szent István tér 11.
e-mail: egeszsegpenztar@danubiushotels.com
Tel.: 06 1 889-4042 Fax : 06 1 889 - 4023

Üi.: ..........................................................

A nyomtatványt kérjük 2 példányban, olvashatóan kitölteni!

ADATMÓDOSÍTÁS - egészségpénztár
Változás előtti név: ................................................................ Tag Kód.:



Leánykori név: ....................................................................... Anyja neve: ......................................................................
Születési hely: ........................................................................ Születési idő: ..................(év).................(hó)............(nap)
Változás előtti állandó lakcím:

................................................................................................................

Kérjük, hogy az alábbi rovatokban csak a változásokat adja meg!

Tagi TÖRZSADAT módosítása - egészségpénztár
Név: ................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Levelezési cím: ..................................................................................................................................
Állandó lakcím:

Bankszámla szám: ......................................................... Taj szám:



Személyi ig.szám : ............................................................Lakcím kárty.sz. : ...................................................
Telefonszám. ……………………………… E-mail cím…………………………………………………….

TAGDÍJ módosítás - egészségpénztár
Tagdíjamat ................. (év) ...................... (hó) 01-től az alábbiak szerint kívánom módosítani:
Egységes tagdíjam:
3 200 Ft/hó

Az egységes tagdíjon felül
vállalt tagdíjtöbbletem:
a) bruttó besorolási alapbérem .............%-ának
megfelelő ........................................... Ft/hó
b) munkabérem ................... %-ának megfelelő
................................................................ Ft/hó
c) ............................................................. Ft/hó

Összesen:
............................. Ft/hó

A nyomtatvány jele:

DE – 3.

TAGDÍJFIZETÉS módjának változtatása - egészségpénztár
Egységes tagdíj fizetésének módja:

Munkáltatói átutalással
Lakossági folyószámláról történő átutalással
Postai átutalással

Vállalt tagdíjtöbblet fizetésének módja:

Munkáltatói átutalással
Lakossági folyószámláról történő átutalással
Postai átutalással

(A megfelelő részt kérjük “x”-szel vagy aláhúzással megjelölni

Kelt: ..........................................................................

......................................................
pénztártag aláírása

MEGBÍZÁS
Megbízom a .......................................................................................................................................
........................................................................................ (munkáltató neve, címe) illetékes bérszámfejtő
részlegét azzal, hogy az általam fentebb vállalt tagdíjat ................. (év) ................ (hó) 01-től havi
járandóságomból levonja, és azt a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár az Unicredit
Bank -nál vezetett 10918001-0000000303720034 számú pénzforgalmi számlájára utalja.
Kelt: ..........................................................................

......................................................
pénztártag aláírása

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
A munkáltató tölti ki!



Munkáltató neve: ................................................................................................... Azonosító száma.:
Címe:

.....................................................................................................................................................

Munkavállaló munkaviszonyának kezdete: .............................. (év) .............................. (hó) ................. (nap)

Igazolom, hogy a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár alapszabálya, továbbá a
munkáltató és a pénztár között hatályos szerződés alapján a fent megnevezett munkavállalónk
..............(év).........(hó) 01-től munkáltatói hozzájárulásban(tagdíjátvállalásban) részesül az alábbiak
szerint:
MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS (TAGDÍJÁTVÁLLALÁS)
A tag egységes
tagdíjából:
…………….Ft/hó

A tag vállalt tagdíjtöbbletéből:
a) a bruttó besorolási alapbér .............. %-ának

Összesen:

megfelelő ........................................... Ft/hó
b) a munkabér .................... %-ának megfelelő

..................................... Ft/hó

............................................................. Ft/hó
c) ............................................................. Ft/hó

Fenti összeget nevezett munkavállaló javára a pénztár számlájára
 havonta
 havonta, a tag által teljesítendő tagdíjrésszel együtt
átutalom.
Kelt: ....................................................

.....................................................

munkáltató cégszerű aláírása

P.H.

