Székhely:
1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím:
MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1821 Budapest
Ügyfélszolgálat:
Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon:
(1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Számlaszám:
10300002 – 20177920 - 00003285
Adószám:
18232761-1-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013.

Kedvezményezett/ Örökös rendelkezése
az elhunyt pénztártag egyéni számlájának ráeső részéről
Elhunyt pénztártag neve:………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Születési hely, idő………………………………………….. Anyja neve:………………………………………………………………………………..





Adóazonosító jele:
Pénztártag azonosítója:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖS ADATAI

(amennyiben több kedvezményezett / örökös van, kérünk külön-külön rendelkezést kitölteni):

Kedvezményezett / Örökös neve:……………………………………………………………………………………………………….….…………….
Születési név:
Anyja neve:

……………………………………….…...

Születési hely, idő: …………………………………………………………

………………………………………............................................................................................................

Személyi ig. száma és jele: …………………….……...…

Állampolgársága:

………………………………………………………..……

Állandó lakcíme: ………………………………………………….………………………………………… Telefon: …………….……………….……
Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Adóazonosító jel: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
A pénztár alapszabálya adta lehetőségek alapján az elhunyt pénztártag egyéni számlájának rám eső
részéről a következőképpen rendelkezem (csak egy válasz jelölhető):





szolgáltatásra jogosultként temetési számlát nyújtok be,
nevemen a pénztárban hagyom (Belépési nyilatkozatot csatolom),
a rám eső részt kérem postacímemre utalni: Név: ……………………………………………………………………………………
Postacím: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………



a rám eső részt kérem átutalni az alábbi számlaszámra (saját vagy közös néven lévő számlára):
Számlatulajdonos:….…………………………………………….. Számlavezető bank:…………………………………..……………
Számlaszám:

--

………….………20…..

…………………………………..

Csatolandó:




............................................................................
Örökös vagy törvényes képviselő aláírása
(törvényes képviselő szig.száma:……………………….…..)

Halotti anyakönyvi kivonat másolata (amennyiben az még nem áll a Pénztár rendelkezésére)
Öröklés esetén jogerős közjegyzői végzés másolata
Kiskorú esetén szükség szerint a Gyámhatóság végzése

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a
Pénztár kifizetést kedvezményezetteknek/örökösöknek is csak abban az esetben teljesíthet, amennyiben személyazonosságot
és lakcímet/tartózkodási jogot igazoló okmányaival az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfél-szolgálatán
vagy bármely MKB Bankfiókban megjelent, azokat azonosítás céljából bemutatta, és kifizetési igényéhez csatolta.

_____________________________________________________________________________________________

Pénztár tölti ki!

 A rendelkező levelet nem kérjük be, mert a kifizetendő összeg örökösönként nem haladja meg az 500,- Ft-ot.
Pénztártag (elhunyt) egyéni fedezeti számlájának összege: 20… ………..…………-án
Kedvezményezettre / örökösre jutó rész:
Kedvezményezettnek / Örökösnek kifizetendő összeg:
Szolgáltatást előkészítette:

.…………… %

…..……………………….Ft
………………………...Ft
…..………………………Ft

…………………………………………………………………………………………………………………….…….

A személyes beazonosításra vonatkozó dokumentációt ellenőrizte: ……………………………………………………..…………………
Elszámolást készítette:

.………………………………………….

Kifizetés dátuma: …………….…………………………..

