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Igénybejelentés közüzemi díjak finanszírozásának támogatására 
Jogszabályban meghatározott védendő fogyasztónak minősülő Pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos 
energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi 
összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2023-ban  
34 800 Ft). 

 
Pénztártag adatai 

név:   

tagsági azonosító:  adóazonosító jel:  
e-mail cím:   

 

Csatolandó dokumentumok 

1/ Hivatalos igazolás a védendő fogyasztói státuszról, melyet minden évben szükséges benyújtani. 
2/ A Pénztártag nevére és a hivatalos igazolásban szereplő fogyasztói helyre kiállított 120 napnál nem régebbi eredeti számla. 

 

Teljesítés módja 

Eseti kifizetés, legfeljebb az alapjául szolgáló hivatalos igazolás időtartamára, a számlák alapján. A számlákhoz csatolni 
kell a befizetést igazoló csekk vagy bankszámlakivonat másolatát. 

 
A szolgáltatás kifizetése az alábbiak szerint legfeljebb két részletben történik 

Az első részlet: az igényelt összeg alapján, legfeljebb az igénylés elbírálásakor rendelkezésre álló, szabadon felhasználható 180 napnál 
régebben befizetett összeg, de minimum 5000 Ft. 
A második részlet: legkésőbb az igénylés elbírálását követő 200. napon az igényből még ki nem fizetett rész, de maximum a 180 
napnál régebben befizetett összeg, de minimum 5000 Ft.  
 
Tudomásul veszem, hogy  
- az igényelt összeg az egyéni számlán zárolásra kerül, 
- az igény abban az esetben is lezárásra kerül, ha az igényből fedezet hiánya miatt egyáltalán nem vagy csak 
részben történt kifizetés. 
 

Amennyiben 200 napon belül szeretné a második részlet kifizetését (maximum a rendelkezésre álló, szabadon felhasználható 180 
napnál régebben befizetett összeg erejéig, de minimum 5000 Ft), kérjük írásban jelezze ügyfélszolgálatunkon.  

 

Az igazolások alapján igényelhető összeg 

Az igénylő önsegélyező szolgáltatásra rendelkezésre álló egyenlege összegéig, de havonta legfeljebb a tárgyév első napján érvényes 
havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2023-ban 34 800 Ft). 
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Kifizetés módja 

Kérem, hogy a kifizetendő szolgáltatás összegét szíveskedjenek 

 a Pénztárnak korábban megadott, nevemre szóló bankszámlaszámra utalni. 

 a következő bankszámlaszámra utalni:   

___________________________________________________________________  

Az itt feltüntetett bankszámlaszám nem módosítja a korábban megadott bankszámlaszámot. Adatmódosításhoz kérjük, használja az Adatmódosító 
nyilatkozatot. 

 
 
Tudomásul veszem, hogy a jogosultság megszűnését a megszűnés időpontját követő 30 napon belül be kell jelentenem  
a Pénztárnak. A bejelentés elmulasztásának következményei engem, mint Pénztártagot terhelnek. 
 
 
 
 

 

Kelt.: __________________________ 

 

 

 

 

 

  Pénztártag aláírása 

 


