BELÉPÉSI NYILATKOZAT
ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
A pénztártag tagazonosító száma:

(A Pénztár / Tagszervező / Gyógyszertár tölti ki!)

Tagszervezői kód:

I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (Az adatokat kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!)
Név (a kártyán feltüntetésre kerülő név)
Állampolgárság
Születési név
Születési hely, idő
Anyja leánykori neve
Adóazonosító jel

TAJ szám
Telefonszám

E-mail cím

(+36)
Állandó lakcím (irányítószám, város, utca, házszám)
Levelezési cím (irányítószám, város, utca, házszám)
(Kérjük jelölje X-szel a megfelelő okmányt és a jelölt okmány alatt tüntesse fel az okmány számát, az adatok kitöltése kötelező!)
Azonosító
Személyazonosító
Lakcímigazolvány
Vezetői engedély
Útlevél
okmány típusa
igazolvány
Száma

Egyéb:

II. Szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó megjelölése (Az itt megjelölt személy az Ön egyéni számlájához kapcsolódóan igénybe veheti a pénztári szolgáltatásokat.
Felhívjuk figyelmét, társkártya csak az itt megjelölt szolgáltatásra jogosult részére igényelhető.)

1. Szolgáltatásra jogosult neve
Születési név
Születési hely, idő
Anyja leánykori neve:
Állandó lakcím

Személyi igazolvány szám
TAJ szám
Állampolgárság

Rokonsági kapcsolata (kérjük, jelölje x-szel a megfelelőt)
házastárs, élettárs
egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka)
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
testvér
2. Szolgáltatásra jogosult neve
Születési név
Születési hely, idő
Anyja leánykori neve:
Állandó lakcím

Személyi igazolvány szám
TAJ szám
Állampolgárság

Rokonsági kapcsolata (kérjük, jelölje x-szel a megfelelőt)
házastárs, élettárs
egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka)
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
testvér
Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy szolgáltatásra való jogosultság megszűnését 30 napon belül be kell jelentem a
Pénztárnak és a bejelentés elmulasztásából eredő hátrányokért a Pénztár nem vállal felelősséget.

III. A TÁRSKÁRTYÁRA JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK ADATAI (Társkártya igény esetén a II. pont kötelezően kitöltendő)

Társkártyát a Ptk. által meghatározott közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban Pénztártörvény) alapján az élettárs számára lehet
igényelni. Társkártyára csak a 14. életévét betöltött személy jogosult. Társkártya tulajdonos a II. pontban megjelölt szolgáltatásra jogosult személy lehet. (Felhívjuk figyelmét, hogy a
belépéssel egy időben igényelt kettő darab társkártya díjtalan, a későbbiekben a társkártya díja kártyánként 1 000 Ft.)

1. kedvezményezett neve (a kártyán feltüntetésre kerülő név, kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki)

2. kedvezményezett neve (a kártyán feltüntetésre kerülő név, kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki)

IV. A VÁLASZTOTT HAVI TAGDÍJ ÉS FIZETÉSÉNEK MÓDJA
A pénztári tagdíj fizetése történhet munkáltatói hozzájárulásból és egyénileg is, akár a két fizetési mód együttes alkalmazásával. Kérjük a megfelelő
díjfizetési mód bejelölését! Amire ügyelnie kell, hogy az Ön által vállalt havi tagdíj minimális összege legalább 10 000 Ft legyen. Felhívjuk szíves figyelmét,
a belépés költsége az Alapszabály szerint az első hónapban befizetett tagdíjból az általánostól eltérően a működési alapba kerülő összege (jelen irat
szerkesztésekor hatályos Alapszabály szerint 4 000 forint). A belépési díj tartalmaz egy fő-, és két társkártyát.

EGYÉNILEG VÁLLALT HAVI TAGDÍJ (MINIMÁLIS HAVI TAGDÍJ 10 000 FORINT)
Ft

A minimális tagdíj felett egyénileg vállalt havi eseti befizetés összege:

Fizetésének módja (Csoportos beszedési megbízás, vagy banki utalás választása esetén bankszámlaszám megadása kötelező!)
Csoportos beszedési megbízás (a lakossági folyószámla vezető bank megbízásával, az Új Pillér azonosítószáma: A18189072T142)
Banki utalás, bankkártyával vagy állandó banki átutalási megbízás (a lakossági folyószámla vezető bank megbízásával)
A lakossági bankszámla száma:

−

−

Postai utalvány (csekk)
Egyéni befizetés munkabérből levonva munkáltatón keresztül
A havi tagdíj fizetés gyakorisága:

Havi

Negyedéves (előre)

Féléves (előre)

Éves (előre)

MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS
Amennyiben Ön munkáltatója révén jogosult önkéntes egészségpénztári hozzájárulásra, és annak folyósítását a jövőben az Új Pillér
Egészségpénztárba kéri, kérjük, adja meg az alábbi adatokat is:
A munkáltató megnevezése:
−

A munkáltató bankszámla száma
A munkáltatói hozzájárulás havi összege:

Ft

−

vagy a bruttó bér

%-a

A munkáltatói hozzájárulás Új Pillér Egészségpénztárba történő folyósításának kezdete:
V. HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT MEGJELÖLÉSE (Amennyiben eltér a törvényes örökös személyétől.)
1. kedvezményezett neve
Kedvezményezettség %-a
Születési ideje

1. kedvezményezett levelezési címe
2. kedvezményezett neve

Kedvezményezettség %-a
Születési ideje

2. kedvezményezett levelezési címe

VI. ÉVES EGYÉNI EGÉSZSÉGSZÁMLA EGYENLEGKÖZLŐ MEGKÜLDÉSÉNEK FORMÁJA (A Pénztár a törvényben leírtaknak

megfelelően évente megküldi tagjai részre az egyéni számlájukat érintő terhelésekről és jóváírásokról szóló kimutatást. Kérjük, jelölje meg az igényelt
megküldési formát. Megjelölése kötelező!)

elektronikus úton a fent megadott e-mail címre

postai úton a fent megadott levelezési címre

Alulírott kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a www.ujpiller.hu weboldalon található Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályát,
Kártyaszabályzatát, valamint Befektetési szabályzatát, és a Pénztár tagja kívánok lenni. Alulírott egyúttal kijelentem, hogy az Alapszabályt és a vonatkozó szabályzatokat, annak
rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kötelezettséget vállalok arra, hogy fizetem a belépési nyilatkozatban megjelölt tagdíjat. Alulírott nyilatkozom, hogy a
Pénztár a Pénztártörvényben meghatározott szolgáltatásait a 2.§ (4) a) pontban megjelölt közeli hozzátartozóval és/vagy élettárssal együttesen veszem igénybe. A pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek megfelelően kijelentem, hogy a pénztárnál a saját nevemben és érdekemben
járok el. Tudomásul veszem, hogy az adataimban bekövetkező változásokat annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelentem és a bejelentés elmulasztásából eredő
hátrányokért a Pénztár nem vállal felelősséget. Hozzájárulok ahhoz, hogy – személyes adataimat kivéve – a Pénztár adataimat statisztikai céllal feldolgozza. Hozzájárulok, hogy
Patika-csoport a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján e-mailben tájékoztatást küldjön aktuális akcióiról,
kedvezményeiről. Alulírott kifejezetten hozzájárulok, hogy a Pénztár a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályozás, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai szerint a személyes adataimat kezelje. A
Pénztár a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az irányadó törvényekben szabott őrzési ideig tárolja és kezeli.

Kelt: ……………………………………………………………

Belépő saját kezű aláírása: …………………………………………..

TANÚK ÁLTALI HITELESÍTÉS (A II., az V. és a VI. pont tartalmának érvényesítéséhez tanúk általi hitelesítés szükséges)
Tanú 1.
Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány szám
Aláírás

Tanú 2.
Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány szám
Aláírás

Az Új Pillér Egészségpénztár záradékolása (A Pénztár tölti ki!)

Alulírott kijelentem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak
megfelelően a Belépő személy azonosítása megtörtént, a jelen nyilatkozatban szereplő adatok az azonosító okmányban levő adatokkal megegyeznek. A
belépési nyilatkozatot az Új Pillér Egészségpénztár az alulírott napon és helyen elfogadta, és ezen záradékkal átadott példányát a tagnak tagsági okiratként
megküldte.
Budapest: ………………………………………………………………… Azonosítást végző személy saját kezű aláírása: ……………………………………..

HASZNOS TUDNIVALÓK
1. FONTOS! amire az újpilléres patikakártya feltöltésekor ügyelni kell!
Kérjük, hogy eseti befizetéseit az Új Pillér Egészségpénztár bankszámlájára (CIB 10700024-43040607-51100005) történő átutalással teljesítse! A gyors
feldolgozás érdekében kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel nevét, adóazonosító jelét vagy 16 jegyű kártyaszámát vagy 8 számjegyű
tagazonosítóját! A belépési nyilatkozatot kitöltve, aláírva 1 példányban kérjük, juttassa el címünkre, mely a következő: 1022 Budapest, Bimbó út 18.,
vagy 1535 Budapest, Pf. 861.
2. Mikor lesz készen az újpilléres patikakártya?
Az Új Pillér Egészségpénztárban feldolgozzuk adatait (belépési nyilatkozat regisztrálása és a beérkezett tagdíj azonosítása). A belépési
nyilatkozat és a belépés költségének beérkezését követő 30 napon belül postán eljuttatjuk Önnek a belépési csomagunkat, amely tartalmazza az
újpilléres patikakártyát, a záradékolt belépési nyilatkozatot, az Új Pillér Egészségpénztárra vonatkozó és a szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges összes információt.
3. Az újpilléres patikakártyára történő havi befizetésekből levonásra kerülő költségek 2015. január 1-jétől
0-300 ezer Ft-ig
300 ezer Ft feletti rész

levonás:4,5%
levonás: 0%

a kártyáról költhető 95,5%
a kártyáról költhető 100%

Az adatok tájékoztató jellegűek, a működési költség a mindenkor érvényes Alapszabály szerint kerül levonásra. Az aktuális működési
költség megtalálható az Új Pillér honlapján (www.ujpiller.hu).
4. Az önkéntes egészségpénztári befizetések adókörnyezete 2018-ban
A munkáltató által fizetett munkáltató hozzájárulás Önnek nem jövedelem, így azt nem terheli adó és járulék, ezért erre az összegre szjakedvezmény sem érvényesíthető. Ezzel szemben az egyénileg befizettet összeg 20%-ának visszaigényléséről rendelkezhet a tag az
adóbevallásban, oly módon, hogy az összeg közvetlenül a kártyán kerül jóváírásra. A pénztártag által az adóévben prevenciós céllal igénybevett
szolgáltatás összegének 10%-a, valamint a pénztártag által az adóévben legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a külön szja-kedvezményben
részesül. A pénztártag 2018-ban maximum 150 000 Ft adókedvezményre jogosult.
5. Megfontolásra érdemes: kérje az egyéni nyugdíjpénztári befizetés után járó szja-kedvezményt az Új Pillér Egészségpénztárba!
Az állam a befizetések 20%-ának megfelelő összeget a pénztártag által kiválasztott egyetlen pénztárba utalja. Fontos, hogy ez az összeg kizárólag egy
kiválasztott pénztárba kerülhet átutalásra még abban az esetben is, ha valaki mindhárom pénztártípusban (egészség-, nyugdíj- és önsegélyező pénztár) tag
(lásd még 4. pont).
A fentieknek megfelelően mindenkinek érdemes megfontolnia, hogy a teljes összeget az újpilléres patikakártya feltöltésére szánja. Az Új Pillér
Egészségpénztár az szja-jóváírás összegéből nem von semmilyen költséget, vagyis a teljes összeg szolgáltatásra költhetően azonnal
felhasználható, míg a nyugdíjpénztári megtakarítás időkorláthoz kötött. Ebben az esetben a pénztártag teendője mindössze annyi, hogy az szjabevallás kitöltésénél az Új Pillért kell megjelölni a megfelelő hivatkozásnál.

