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

Kieső jövedelem pótlása iránti igénylés kizárólag pénztártagok részére
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!

Igénylő pénztártag neve: ………………………………………………………………Tagsági okiratszám: EP……………………………………………………

2. Munkáltató Igazolás

A munkáltató tölti ki!

Munkáltató neve: ……………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………
Székhelye: …………………………………………..….…………………………………………………………
Cégjegyzékszáma (vagy egyéb nyilvántartási szám): …………………………………………………….……Adószáma:……………………………………
Bérszámfejtésért felelős személy neve:…………………………………………………………………………………Telefon: ……….…………..…………...
Igazoljuk, hogy fent nevezett dolgozónk 20.…………………………………..…napjától 20.…………………………….. napjáig* keresőképtelen állapota
miatt keresőképtelen állományban volt, amely időszakban a részére járó kereset és a részére a betegszabadsága idejére kifizetett járandóság, illetve
azt követően folyósított táppénz összegének különbözete: nettó………………………-Ft, azaz nettó………… ………………………………………...forint.
(Amennyiben az Ön munkáltatója nem TB kifizető hely kérjük, hogy a táppénz összegét igazoló okiratot munkáltatója részére bemutatni szíveskedjen,
amely alapján a munkáltató igazolását ki tudja állítani.)

Kelt: …………………………………, 20..…………………………………

P.H.
Munkáltató cégszerű aláírása

*Amennyiben a rendelkezésre álló sor nem elegendő akkor a kitöltés előtt a nyomtatvány sokszorosítható.

3. Pénztártagi kérelem kifizetésre vonatkozóan
Alulírott……………………………………………………………………..kérem, hogy az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár a
keresőképtelen állapotom idejére járó keresetem és betegszabadságom idejére folyósított járandóság, illetve azt követően kapott táppénz közötti
különbözetet az Alapszabály 33.§-a és a fenti munkáltatói igazolás alapján – pénztári egyéni számlám terhére – részemre kifizetni szíveskedjen.
Tudomásul veszem azt, hogy amennyiben az igénylésem elbírálásának időpontjában a pénztári egyéni számlámon nem áll rendelkezésre a
kiegyenlítéshez szükséges összeg, akkor az igénylésem a rendelkezésre álló szabadon felhasználható fedezet erejéig kerül kifizetésre és a
továbbiakban a különbözet nem kerül kifizetésre.

A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megismertem az abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a
személyes adataim kezeléséhez valamint adatváltozás esetén a Pénztár nyilvántartásában történő átvezetéséhez hozzájárulok.

Kelt: …………………………………, 20.…………………………………

Pénztártag aláírása:………………………….……………

Tájékoztató:
Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár a kieső jövedelem pótlása szolgáltatást abban az esetben tudja nyújtani, amennyiben az igény a tárgyévet követő év
március 31-ig a Pénztárhoz beérkezik. A kieső jövedelem pótlása iránti igénylésen megjelölt, és a munkáltató által igazolt összeg, abban az esetben kerül kifizetésre,
amennyiben a pénztártag pénztári egyéni számláján a fedezet rendelkezésre áll.
A kérelem elbírálásához minden hiányzó adat megadása szükséges, amelyet a Pénztár kizárólag eredeti példányban, a pénztártag aláírásával ellátva és a munkáltató által
cégszerűen aláírt formában fogad el.
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