ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Fogászati szolgáltatás nyújtására
mely létrejött egyrészről a Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár
(1144 Budapest, Kőszeg u. 26., Fővárosi Bírósági nyilvántartási száma: 61.381/1996; adószám:
18157169-1-42; bankszámlaszám: MKB Zrt. 10300002-10568955-49020011; engedély száma: E/289/97)
továbbiakban Megrendelő;
másrészről
székhely,
orvosi rendelő címe:
telefon száma:
Cégbejegyzési (vállalkozási
engedély) szám:
ÁNTSZ engedély szám:
adószám:
felelősségbiztosítás száma,
biztosító neve:
rendelési idő
továbbiakban Szolgáltató között alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett:
1. Szerződő felek tényszerűség okán rögzítik, hogy Megrendelő Alapszabályzata és Szolgáltatási
Szabályzata alapján tagjai és azok közeli hozzátartozói részére támogatást nyújt fogászati
szolgáltatás igénybevételéhez.
2. Szolgáltató vállalja, hogy ……………………………………………… részére szakmailag
indokolt fogászati szolgáltatást végez -beleértve a fogtechnikai munkát is.
3. A szolgáltatás besorolása az 1993. évi XCVI. törvény szerint: egészségügyi szolgáltatás, KSH
besorolása SZJ 85.13.1. Fogorvosi szakellátás
4. Szolgáltató az általa teljesített fogászati szolgáltatásról a Megrendelő Pénztár nevére számlát
köteles kiállítani, mely tartalmazza azonosítható módon a szolgáltatást igénybevevő –pénztártag
és szükség szerint annak közeli hozzátartozója- nevét és TAJ-számát. Szolgáltató az általa
teljesített fogászati szolgáltatást a pénztártaggal írásban köteles elismertetni. A szolgáltatást
igénybevevő közvetlenül köteles az általa igénybevett szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató
részére megtéríteni.
5. Szolgáltató a szerződés aláírásával elismeri, hogy tudomással bír azon tényről, hogy Megrendelő
Pénztárt térítési kötelezettség terheli pénztártagjával szemben, aki jelen szerződés alapján
fogászati szolgáltatást vett igénybe.
6. Jelen szerződés annak aláírásával jön létre, mely az eseti fogászati szolgáltatás teljesítésével
megszűnik.
7. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó jogvitáikat békésen kívánják
rendezni. Sikertelenség esetén alávetik magukat az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság eljárásának.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önkéntes
kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv., valamint egyéb hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést annak átolvasása után, mint a valósággal, s mint szándékolt akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
.................................., 20.......…………………
……………………………………………………
Megrendelő

…………………………………………………..
Szolgáltató

