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OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Bankszámlaszám:11703006-20411440
Adószám: 18105564-1-41
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54349/2012

Nyilatkozat az egyéni befizetés munkabérből történő levonáshoz
Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni.

1. Nyilatkozat
Alulírott
Név: …………………………………………………………………………………………………………
Születési hely: …………………………………….…..

Születési idő: ……………………………………..

Tagsági okiratszám: EP………………………… vagy ennek hiányában az Adóazonosító jel: ….………………………..
megbízom

a

munkáltatómat,

hogy

havi

……….………….…..…

Ft-ot,

azaz

…….……………..………

…………….………………………….. forintot munkabéremből és egyéb, a munkáltatótól származó pénzbeli (nettó)
járandóságaimból levonja, és azt az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár felé az OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11703006-20411440 számú bankszámlára „egyéni (saját) befizetés” jogcímén átutalja.
Tudomásul veszem, hogy a fenti befizetéseim után visszaigényelhető adót az adóhatóság – az általam az éves
adóbevallásban megjelölt – önkéntes pénztárba utalja, és azt a pénztár az egyéni számlámon jóváírja.
Kelt: ……………………………, 201... …………………………………..
…………….……….……………...
aláírás
2. Tájékoztatás a munkáltató számára a Portál használatáról
A Pénztárak Munkáltatói Portáljának (www.otpportalok.hu) segítségével a regisztrált Munkáltatók az internetes
felületen keresztül egyszerűen, közvetlenül, költségmentesen elküldhetik a havi tagdíj bevallásaikat a Pénztárak
részére.
Ezen túlmenően a Portál az alábbi lehetőségeket nyújtja:


azonnali interaktív kapcsolatot biztosít a Munkáltató és a Pénztár között, az integrált levelező rendszer
segítségével;



a bevallások gyorsan, precízen feltölthetők a Portálra, amelyről közvetlen visszaigazolás készül;



a munkáltatók részére biztosított a Pénztártag munkavállalók tagsági jogviszonyának nyomon követhetősége
(belépés, illetve kilépés a Pénztárból);



nem igényel külön szaktudást, felhasználói szintű számítógépes ismerettel is egyszerűen kezelhető;



nincs költség igénye, mivel egy internetkapcsolattal rendelkező PC-ről elérhető a honlap.

További előny, hogy a Portálon keresztül – a banki utalással egyidejűleg – beküldött bevallás gyors feldolgozásával
biztosítható, hogy a tagdíjak minél hamarabb könyvelésre kerüljenek a pénztártag munkavállalók egyéni számláira,
így azok mielőbb felhasználhatóvá váljanak.
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