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Szolgáltatási és kártyaelfogadói szerződés módosítása 

 
amely létrejött egyrészről a Generali Generali Generali Generali EgészségEgészségEgészségEgészség----    és Önsegélyező Pés Önsegélyező Pés Önsegélyező Pés Önsegélyező Pénztárénztárénztárénztár    (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; 
számlavezető bankja: UniCredit Bank, számlaszáma: 10918001109180011091800110918001----00000097000000970000009700000097----08110013081100130811001308110013, , , , adószáma: 18177796-2-42)    
a továbbiakban PénztárPénztárPénztárPénztár,,,,    másrészről  
 
Szolgáltató adatai: 

Név:     

Székhely:         

Levelezési cím: 
    

    

E-mail cím:     
Cégbírósági bejegyzési szám:     
Képviseletre jogosultak neve, 
beosztása:     

Kézbesítési megbízott 
azonosítására alkalmas adatai:     

Adóigazgatási szám:     
Számlavezető bank:     

Bankszámlaszám:         -         -         
    

Ügyintéző neve:     
Ügyintéző telefonszáma:     

a továbbiakban SzolgSzolgSzolgSzolgáltató áltató áltató áltató között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 
A Pénztár és a Szolgáltató között korábban megkötött Szolgáltatói Szerződést a szerződő felek az aláírás napjától 
az alábbiak szerint módosítják: 

� A szolgáltató neve az alábbiak szerint megváltozott: 
 
  
� A szolgáltató címe az alábbiak szerint megváltozott: 
� Székhely címe: 

 � Levelezési címe:  

 � Számlázási címe: 
� Telephely címe: 

  
� A szolgáltató bankszámlaszáma az alábbiak szerint megváltozott: 
 
 
� A szolgáltató adószámának utolsó három számjegye az alábbiak szerint megváltozott*: 

        -  -   
 

* adószám első nyolc számjegyének módosulása esetén új szerződést szükséges kötni! 
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�    Az egyéni számla terhére igénybe vehető  
         szolgáltatás/termék megnevezése (a vonatkozó  
         kormányrendelet szerint): 

�  Természetgyógyászat 

�  Optikai szolgáltatások, termékek 

�  Fogászati ellátás, szájsebészet, fogtechnika �  Sporteszközök kereskedelme 

 �  Orvosi vagy kórházi ellátás, betegszállítás 

 
�  Gyógyászati segédeszközök 

 �  Ápolás, otthonápolás �  Egyéb humán egészségügyi ellátás 

 �  Gyógyhatású termékek (OGYI eng.) �  Egyéb**: 
 
** gyógyszertárak által forgalmazott készítmények, termékek; tápszerek; csecsemő- és betegápolási cikkek; gyógytorna, gyógymasszás, 
fizioterápiás kezelés; gyógyintézetek által nyújtott szolgáltatások, gyógyellátások; Braille-írással készült kiadványok; vakvezető kutyával 
kapcsolatban felmerült költségek; mozgáskorlátozottak (mv.eü.áll.) életviteléhez szükséges eszközök, átalakítások; rákszűrés; mozgásszervi 
szűrés; mentális zavarok felismerését célzó szűrés; AIDS szűrés; nőgyógyászati szűrés 
 
 

 

Kelt: _______________________________ 
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