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MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

a betegség miatti keresetkiesés pótlására

(Az igazolást a Pénztártag nyújthatja be, Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával)

…………………………………………………… Pénztártag részére (Pénztártag azonosítója:__ __ __ __ __ __,
adóazonosító jele: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ a/az ………………….…………………………………….…. mint
munkáltató (címe: __ __ __ __ ………………………… …………………………………………………………………………,
adószáma: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __)
az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzata 4.14. pontja (lásd alább)
alapján igazolja, hogy a Pénztártag
20…. . év …. hó ….nap és 20…. .év ….hó ….nap közötti időszakban
keresőképtelen volt és ezen időszakra a jogszabályok alapján megkapott táppénzellátása és a számított
(betegség nélküli) jövedelem összegének különbözete*

……………. Ft, azaz………………………………………….Ft

………………………, 20…… …… ……

………………………………………………
munkáltató aláírása és bélyegzője

* A jövedelem-kiesést nettó módon, az igazolás kiadásának időpontjáig ismert adatok alapján, az SZJA előleg és a fizetendő
járulékok levonásával kell megállapítani.
A jövedelem-kiesés a keresőképtelenség első napjától számításba vehető, azaz a betegszabadság időszakára is.
Szolgáltatási Szabályzat 4.14. pont
A Pénztártag Eb tv. 44. §-a szerinti keresőképtelensége esetén – az egyéni számla terhére igényelhető a Pénztár szolgáltatása a keresőképtelenség első napjától
kezdődően.
Eb tv. 44. §- a értelmében keresőképtelen,
a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
b) aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult;
c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
d) az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja;
e) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
f) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki
járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.
A jövedelempótlásra jogszabály szerint csak a Pénztártag jogosult, közeli hozzátartozója nem. A jövedelem-kiesés a keresőképtelenség első napjától számításba
vehető, azaz a betegszabadság időszakára is. A szolgáltatás maximális összege: a Tag igazolt jövedelem-kiesésének összege. A betegség miatt kieső jövedelem
elszámolásának alapja: a Pénztártag munkáltatójának hivatalos igazolása a kiesett jövedelemről, passzív táppénz esetén a volt munkáltató nyilatkozata, továbbá
az OEP igazolása a táppénz összegéről.

