BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Záradékolás dátuma

Pénztári azonosító
BELÉPŐ TAG ADATAI

Név
Születési név
Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Személyi igazolvány szám

Adóazonosító jel

TAJ szám

Állandó lakcím
Levelezési cím
Bankszámla szám
Telefonszám

Email cím

Állampolgárság

Neme

Nő

Férfi

Igen

Nem

MUNKÁLTATÓ ADATAI
Munkáltató neve
Munkáltató címe
Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó telefon
KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

Név
Születési név
Születési hely, idő

Szolgáltatásra jogosult

Anyja neve

Öröklési arány

Állandó lakcím
Telefonszám

Email cím
TAGDÍJ

Egyéni tagdíj

Gyakoriság: éves féléves negyedéves havi

Munkáltatói tagdíj

Módja: átutalás inkasszó online csekk munkáltatói
NYILATKOZATOK

Kijelentem, hogy tag vagyok más egészség- és önsegélyező pénztárban.

Igen

Nem

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagy ilyen személy közeli hozzátartozója vagyok, vagy közeli kapcsolatban állok vele.

Igen
Igen

Nem
Nem

Érdekelné 20.000,- Ft jóváírás az újonnan nyitott számláján? Kérek, tájékoztatást a pénztári számlához kapcsolható hitelkártyáról.

Alulírott kijelentem, hogy az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja kívánok lenni, az Alapszabályt és Szolgáltatási Szabályzatot megismertem, annak rendelkezéseit magamra kötelezőnek fogadom el. Kijelentem, hogy az általam közölt
adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az IZYS Egészség-és Önsegélyező Pénztár a jogszabályoknak megfelelő módon nyilvántartsa és kezelje.

Tudomással rendelkezem arról, hogy a közölt adataimban bekövetkezett változásról 5 munkanapon belül köteles vagyok tájékoztatni az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztárt.

Dátum
Aláírás
AZONOSÍTÁS
Alulírott tanácsadó kijelentem, hogy a Pénztárba belépő személyt azonosítottam és a belépési nyilatkozaton közölt adatai az azonosító okmányokban szereplő adatokkal megegyeznek, valamint az okmányok a bemutatás napján érvényesek.

Kelt

Tanácsadó kódja

Tanácsadó neve / munkahelye

Tanácsadó aláírása

NETPÉNZTÁR ÉS E-IRAT NYILATKOZAT - tegyen x-t a rubrikába
A netpénztár igénylésével elfogadom, hogy a pénztár dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat és tájékoztatást kizárólag
e-iratként az email címemre küldjön. A szolgáltatásra regisztrálni a honlapon lehet az első befizetést követően.

Előttünk, mint tanúk
Aláírás
Név
Cím

Aláírás
Név
Cím
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 20. ; Ügyfélszolgálat: 06 1 769 0061
Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf.: 49. ; Email: ugyfelszolgalat@izys.hu

