IGÉNYBEJELENTÉS
a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár által nyújtott
egészségpénztári szolgáltatások ellenértékének kifizetésére
Pénztártag neve*
Tagkód

1 5

Születési idő

Telefonszám
munkaidőben*
Lakcíme*

E-mail cím
irányítószám, település
utca, házszám

* Kérjük, ha adatai megváltoztak, töltsön ki adatmódosító nyomtatványt is!
Csatolt mellékletek száma

számla: .........................db
egyéb dokumentumok: ..............................................................

A
szolgáltatást
igénybe  pénztártag
vevő/k (kérjük, jelölje)
 közeli hozzátartozó
Hozzátartozó(k) neve

Hozzátartozói jelleg
(kérjük, jelölje)

 házastárs  gyermek  unoka, dédunoka
 örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermek
 testvér  szülő  nagyszülő, dédszülő
 örökbe fogadó, mostoha, nevelő szülő  élettárs

Ha a teljes fedezet nem áll
rendelkezésre
(kérjük, jelölje)

 a számla kifizetését a teljes fedezet megléte esetén kérem
 fedezethiány esetén a rendelkezésre álló egyenleg erejéig
részkifizetést kérek, tudomásul veszem, hogy az adott számlából ki
nem fizetett összegre későbbiekben nem tarthatok igényt.

Dátum:...........................................................

………………………………………………
Pénztártag aláírása
Tájékoztatás

E nyomtatvány kizárólag egészségpénztári szolgáltatások igénybevételére alkalmas! Amennyiben
önsegélyező szolgáltatást szeretne igénybe venni, úgy kérjük hogy az erre a célra rendszeresített
nyomtatványokat használja. A nyomtatványok letölthetőek a honlapunkról.
A számla/számlák ellenértékét a Pénztár a pénztártag részére a korábban bejelentett bankszámlaszámra
utalja. Ezen nyomtatványon nem lehet a bankszámlaszámot megváltoztatni, bankszámlaszám változás esetén
a Tagi adatok megváltozásának bejelentése nevű nyomtatványt kell kitölteni.
A Pénztár a jogszerűen kifizethető számlák (bizonylatok) ellenértékét utalja át a rendelkezésre álló fedezet
erejéig. A Pénztár a fedezet ellenőrzését számlánként (bizonylatonként), a beérkezés és számlarögzítés
sorrendjében, az aktuális egyenleg figyelembe vételével végzi, ezért egy igénybejelentővel benyújtott több
számla esetén több kifizetés is teljesülhet.
A nem elszámolható termék, szolgáltatás ellenértékét a Pénztár nem fizeti ki, a nem elszámolható termékre,
szolgáltatásra vonatkozó számlát csak a tag kérésére küldi vissza.
Életmódjavító (adóköteles) egészségpénztári szolgáltatást akkor fizet a Pénztár az igénybejelentés alapján, ha
a tag írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon kérte az adóköteles szolgáltatások elszámolását.
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