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Társkártya igénylőlap
Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni! Az igénylőlap a Pénztártag, a leendő társkártya birtokos aláírása
nélkül érvénytelen!

1. Igénylő Pénztártag adatai

A Pénztártag tölti ki!

Név: ……………………………………………….…………………………………………………….. Tagsági okiratszám: EP………...………...……………
Anyja neve (leánykori név): ……………………………………………………….. Születési hely, idő: ………………...…….……………………………..
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………..……………………………………….………………………………………..
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Levelezési cím: ……………………………………………………………………..……………………………………….…………………………………………
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megadott adataimat a Pénztárnál rögzített adatokkal összevetve eltérést találnak, akkor az a Pénztár
nyilvántartásában átvezetésre kerül.

2. Leendő társkártya birtokos adatai

A Pénztártag tölti ki!

Név: ……………………………………………………………………………….…………………
Születési hely: …………………………………………..….

Hozzátartozói jelleg*: …………………………..

Születési idő: ……………………………..

Születési családi és utónév: …………………………………………………….……

Neme:

Férfi

Nő

Anyja neve (leánykori név): …………………………………….

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………..……………………………………….……………………………………..
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Levelezési cím: ……………………………………………………………………..……………………………………….…………………………………………
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

TAJ szám: ………………………….............

Igazolványszám: ………………………………....

Állampolgárság:…………………………………

(nem magyar állampolgár esetén útlevélszám)

Pénztári kártyán szereplő név (max. 20 karakter): …………………………………………………………………………………………………………..
* Társkártya igénylése a Pénztárhoz szolgáltatási kedvezményezettként bejelentett, 16. életévét betöltött közeli hozzátartozó részére lehetséges (amennyiben a leendő társkártya birtokos még nem került
bejelentésre szolgáltatási kedvezményezettként, abban az esetben jelen nyomtatvány alapján rendszerünkbe rögzítésre kerül, mint szolgáltatási kedvezményezett, a szolgáltatási kedvezményezett a
pénztártag egyéni számlája terhére jogosult szolgáltatást igénybe venni). Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-,
a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

3. Leendő társkártya birtokos nyilatkozata

A leendő társkártya birtokos írja alá!

Mint leendő társkártya birtokos kijelentem, hogy a Pénztárnak a – honlapján közzétett (www.otpep.hu) – Alapszabályát, Kártyahasználati Szabályzatát,
Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem és elfogadtam, az abban foglalt, előzetesen megismert tájékoztatás alapján a személyes adataim
kezeléséhez, valamint adatváltozás esetén a Pénztár nyilvántartásában történő átvezetéséhez – a társkártya birtokosi, illetve a szolgáltatási
kedvezményezetti jogviszony céljából – hozzájárulok. Tudomásul veszem azt, hogy adataimat a Pénztár a társkártya előállítása, működtetése és
megküldése, valamint a Pénztár és köztem létrejövő jogviszony okán felmerülő kötelezettségek teljesítése céljából a Pénztár részére kiszervezett
tevékenység keretében szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek és közreműködőik részére átadja.
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az azokban bekövetkező változást haladéktalanul közlöm a Pénztárral.
Kelt: …………………………………, 20…………………………………

4. Pénztártag nyilatkozata

Leendő társkártya birtokos aláírása: ……………………………….

A Pénztártag írja alá!

Jelen nyilatkozat aláírásával igénylem, hogy a 2. pontban meghatározott személy részére a Pénztár társkártyát biztosítson egyéni számlámhoz.
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az azokban bekövetkező változást haladéktalanul közlöm a Pénztárral.
Engedélyezem, hogy a társkártya díja 2.900,- Ft, az egyéni számlámról levonásra kerüljön, és tudomásul veszem, hogy a társkártya legyártására és
megküldésére, a díj levonását követően kerül sor, melyet a leendő társkártya birtokos levelezési címére, annak hiányában az állandó lakcímére postán
juttat el a Pénztár.

Kelt: …………………………………, 20…………………………………

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