
 
 
Tisztelt Pénztártagunk!  

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárt 
választotta! 

Tájékoztatjuk, hogy belépési nyilatkozata pénztárunkhoz beérkezett, ezzel a Generali Egészség- 
és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint tagsági jogviszonya létrejött. 

Jelen levelünk mellékleteként elektronikus formában megküldjük 

• Tagsági okiratát. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 

• a weboldalunkról letölthető Alapszabály tartalmazza a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos 
alapvető szabályokat 

• a weboldalunkról letölthető Kártyaszabályzat tartalmazza a kártyarendszerre vonatkozó 
szabályokat; 

• a weboldalunkról letölthető Szolgáltatási szabályzat tartalmazza a pénztári 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat; 

• a weboldalunkról letölthető nyomtatvány felhasználásával szolgáltatásra jogosult 
személyt jelölhet; 

• a weboldalunkról letölthető nyomtatvány felhasználásával kedvezményezettet jelölhet*, 
valamint 

• a weboldalunkról letölthető nyomtatvány felhasználásával kérheti, hogy pénztárunk a 
postai út mellőzésével kizárólag elektronikus irat formájában küldje meg a pénztártagsági 
jogviszonyával kapcsolatos iratokat.** 

*Öpt. 16/A. § (1) A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának nem része. A tag a halála 
esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet a 
belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (haláleseti 
kedvezményezett). 
**Öpt. 2. § (3) i) elektronikus irat használata: a pénztártag teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt nyilatkozatban kérheti a pénztártól, hogy a pénztár a részére átadandó dokumentumokat, 
nyilatkozatokat, igazolásokat elektronikus iratként küldje meg részére; 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a tagdíj megfizetésével és az egészségkártyával 
kapcsolatos információkról: 

Pénztárunk Alapszabálya szerint az egységes tagdíj összege 4 000 forint/hó (48 000 forint /év). 

A tagdíj havi, negyedéves, féléves vagy éves rendszerességgel fizethető. A tagdíj a 
tárgyidőszakban esedékes, és legkésőbb a tárgyidőszakot követő hónap 12. napjáig fizetendő 
meg, azzal, hogy a tagdíj megfizetésének a napja legkésőbb a tárgyév utolsó napja lehet a 
decemberi havi, a negyedik negyedéves, a második féléves, illetve éves tagdíj esetén. 
A tagdíjfizetési kötelezettség 

• banki átutalással havi, negyedéves, féléves és éves rendszerességgel; 

• készpénz átutalási megbízással (sárga csekkel) negyedéves, féléves 
és éves rendszerességgel teljesíthető. 

Készpénzátutalással teljesíthető legkisebb összeg 12 000 forint. 

Pénztárunk számlaszáma: 10918001-00000097-08110006 

Kérése esetén ügyfélszolgálatunk postai úton megküldi a csekket. 
 
A pénztártag a pénztárba való belépését követően első alkalommal díjmentesen válik jogosulttá 
az egészségkártyára, abban az esetben, ha legalább a 4000 forint összegű belépési díjat 
megfizette a pénztár részére és egyszerűsített vagy személyes átvilágítása megtörtént.  

Felhívjuk figyelmét, a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. előírásainak megfelelően adatszolgáltatási és 
adategyeztetési kötelezettségeire, mely szerint a Tag köteles  

- a Pénztár részére postai úton megküldeni az azonosításra alkalmas adatait 
tartalmazó dokumentumainak másolatait (a személyazonosító igazolvány 
mindkét oldala és a lakcímkártya lakhelyet tartalmazó oldala). 
Kérjük tagazonosítóját is adja meg a dokumentum másolatokhoz! 

- a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a pénztárat a belépés 
illetve az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról, 

- a pénztár adategyeztetés elvégzésére szóló felhívására az adategyeztetést elvégezni 
a megszabott határidőben. 

 
Pénztárunk által megküldésre kerülő kártya egy tagsági kártya, mely csak (egy egyszeri) 
aktiválást követően használható készpénzt helyettesítő fizető eszközként. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint fogyasztó harminc napon belül elállhat a jogviszony létrehozásától. 

Elállását írásban pénztárunk levelezési címére (6713 Szeged, Pf. 109.) vagy az 
egeszsegpenztar.hu@generali.com e-mail címre küldheti. 

Üdvözlettel, 

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

 

https://ep.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/GeneraliEPalapszabaly.pdf
https://ep.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/ep-kartyaszabalyzat.pdf
https://ep.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/ep-szolgaltatasi-szabalyzat.pdf
https://ep.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/szolgaltatasrajogosultak.pdf
https://ep.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/kedvezmenyezettjelolo.pdf
https://ep.generalipenztar.hu/wp-content/uploads/elektronikus-irat-nyilatkozat-EP.pdf
mailto:egeszsegpenztar.hu@generali.com

