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OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Bankszámlaszám:11703006-20411440
Adószám: 18105564-1-41
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54349/2012

Bejelentkezés elektronikus ügyiratküldésre, és egyéb kommunikációs szolgáltatásokra
Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni.

1. Pénztártag adatai

A pénztártag tölti ki!

Családi és utónév: ……………………………………………………………………………….…………
E-mail cím: …………………………………………………………………………………
(Kérjük megadni, amennyiben a 2. pontban foglalt nyilatkozatok közül bármelyiknél igenlő nyilatkozatot tett! Kérjük, fokozottan ügyeljen e-mail címének olvashatóságára!)

Tagsági okiratszám: EP……………………………………………………………….…
Születési hely: ……………………………………………………………….…………….

Születési idő: ……………………..…………………..

Anyja születési neve:……………………………………………………..

A pénztártag tölti ki!

2. Nyilatkozatok
Bejelentkezés elektronikus ügyintézésre

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62974/2013.

Alulírott felhatalmazom az OTP Egészségpénztárt, hogy az átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat részemre kizárólag elektronikus
iratként küldje meg a fent megadott e-mail címre. Tudomásul veszem, hogy az OTP Egészségpénztár az elektronikus iratként kézbesített
nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat nyomtatott formában, postai úton nem küldi meg részemre.
Az elektronikus ügyintézésre történő bejelentkezéshez az e-mail cím megadása és 2 tanú szükséges, s a tanú aláírása mellett a nevét és lakcímét
is saját kezűleg olvashatóan kell oda írnia, ennek hiányában a 2. pontban adott nyilatkozat érvénytelen.
Igen

Nem

Bejelentkezés tagsággal kapcsolatos elektronikus tájékoztatásra (Hírlevél)

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53088/2012.

Alulírott felhatalmazom az OTP Egészségpénztárt, hogy elektronikus levélben tájékoztatást küldjön a szolgáltatási kört érintő jogszabályváltozásokkal, a
szolgáltatások igénybevételének feltételeivel, a termékek és szolgáltatások elszámolásával, nyereményjátékokkal és az egészséges életmóddal
kapcsolatos témákban. Javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen az OTP Egészségpénztár szolgáltatásiról.
Igen

Nem

Bejelentkezés reklám- és marketinganyagok küldésére

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54350/2012.

Alulírott önként, a szükséges tájékoztatás birtokában – különösen annak tudatában, hogy ezen hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen visszavonhatom
a reklám és marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataim (teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszámok, e-mail elérhetőség)
töröltetésével – kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adataimat az OTP Egészségpénztár a megbízottja, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. útján
kezelje, és részemre az általam megadott elérhetőségekre az OTP csoport tagjaira, valamint a Pénztárra és az OTP Nyugdíjpénztárra, illetve a
Pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókra vonatkozó reklám- és marketinganyagokat küldjön.
Igen

Nem

3. Aláírás és tanúk általi hitelesítés

A Pénztártag tölti ki!

A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót megismertem, elolvastam, és az abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a
jelen bejelentésben közölt és megváltozott személyes adataim kezeléséhez is hozzájárulásomat adom.
Kelt: ………………………, 20…………………………………

Pénztártag aláírása: …………………………………………….......

Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ………………………………………….………….…………………….

Név: ………………………………………….………….………..…………..

Lakcím: …………………………………………..…………………………..

Lakcím: …………………………………………..…………..………………

Aláírás: ……………………………………………………………………….

Aláírás: ……………………………………………………….………………

Tájékoztató az elektronikus iratküldésről
Az OTP Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának 58. §. g. pontja értelmében a pénztártagok teljes bizonyító erejű magánokiratban kérhetik
a Pénztártól, hogy a nevükre szóló, számukra küldendő dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat (pl. Alapszabály, tagsági okirat,
kedvezményezett jelölésről szóló irat, egyéni számlaértesítő és adóigazolás, egyéb levelek) elektronikus iratként küldje meg részükre. Ezen szolgáltatás
révén nem kell a többnapos postai átfutásra várnia, és nem kell papírokkal sem bajlódnia, így egyszerre tesz a környezetéért is. Az elektronikus iratként
továbbított dokumentumokat a Pénztár honlapjáról elérhető Számlaforgalom Lekérdező Rendszerből egyéni regisztrációt és azonosítást követően is le
lehet tölteni. A dokumentumokat a pénztártagok tetszés szerint kinyomtathatják, vagy elektronikusan tárolhatják.
Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások, külön-külön is, bármikor korlátozás és indokolás nélkül a Pénztárhoz (annak levelezési címére:
OTP Egészségpénztár, 1369 Budapest 5, Pf.: 362) címzett levélben, illetve – ingyenesen – személyesen az ügyfélszolgálatunkon (1133 Budapest,
Váci út 80.), továbbá a név, tagi azonosító, születési idő, mint azonosító adatok feltüntetésével elektronikus levélben is az info@otpep.hu e-mail címen
visszavonhatók.
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