
 

  

  

Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 20   
Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf.: 49.   

Ügyfélszolgálat: 06 1   769 00   61   
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 Iktatószám:      

  

  

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

  

          

amely létrejött egyrészről ……………………………………………………………………………  

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

  

Székhely: ……………………………………………………………………………………………...  

Adószám: ……………………………………………  

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………  

Cégjegyzék száma: …………………………………  

Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………….  

Képviseletre jogosultak:  

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..  

Kapcsolattartó személy neve, email és telefon elérhetősége:   

………………………………………………………………………………..  

-továbbiakban Támogató,  

  

másrészről az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár Székhely: 

1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 20.  

Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf: 49.  

Adószám: 18254596-1-41  

Bankszámlaszáma: 11101301-18254596-36000001 Bírósági 

bejegyző végzés száma: 16.Pk.60.284/2005/2  

Telefon: 1/769-0061  

  

- továbbiakban Pénztár között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  

  

  

I. Általános rendelkezések  

  

1. A Pénztár és a Támogató az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi 

XCVI. törvény (a továbbiakban rövidítve: Öpt.) 17.§-a alapján szerződést kötnek 

egymással, mely alapján a Támogató, a Pénztár jelen megállapodás szerinti tagsági körei 

részére pénzbeli szolgáltatást nyújt:  

  

  rendszeresen       egyszeri alkalommal  
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2. A pénzbeli szolgáltatást a Támogató ellenszolgáltatás nélkül vállalja, azaz a szolgáltatás 

az Öpt. 17. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint adománynak minősül.  

  

  

II. A Támogató jogai, kötelezettségei és feladatai  

  

1. A Támogató egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy az utalást megelőzően vagy azt 

követően megküldött lista szerinti összegben, a listában szereplő tagok javára 

támogatást nyújt a Pénztár Alapszabályában meghatározott azon pénztártagok részére, 

akik a munkáltató belső szabályzata alapján ezt a juttatási formát kérik.  

  

2. A Támogató a Pénztár számára köteles átadni azon pénztártagok adatait tartalmazó 

listát, melyen szerepel az adományban részesülő pénztártagok neve, tag azonosító 

száma vagy új belépő esetén az adóazonosító jele, és a támogatás összege.  

  

3. A Támogató a rendszeres adományt havonta a tárgyhónapot követő hónapban a 

bérszámfejtést követő 8 naptári napon, eseti esetén jelen szerződés megkötését követő 

60 napon belül átutalással fizeti meg a pénztár  

  

CIB Banknál vezetett 11101301-18254596-36000001  

  

számú folyószámlájára „támogatás” megjelöléssel. Első alkalommal 201..……….……..  

napjáig esedékes az adomány megfizetése.   

  

4. A Támogatás összegét a Pénztárnak a fedezeti, működési és likviditási alapjai között a 

következő arányban kell felosztania:  

  

Fedezeti alap egyéni számla: 92,5%  

Fedezeti alap szolidáris számla: 0,1%  

Működési alap: 7,3%  

Likviditási alap: 0,1%  

  

5. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés keretében nem 

rendelkezik a támogatás alapok közötti felosztásáról, úgy a Pénztár az Öpt. 36. § (3) 

bekezdés c) pontja alapján a támogatást a likviditási alapjába köteles helyezni.   

  

6. A Munkáltató és a Pénztár egyaránt vállalja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban  

tudomásukra jutott pénztártitkot és üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrzik.  

  



 

  

  

Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 20   
Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf.: 49.   

Ügyfélszolgálat: 06 1   769 00   61   
Em ail: ugyfelszolgalat@izys.hu   

  

III. A Pénztár jogai, kötelezettségei és feladatai  

  

1. A Pénztár kötelezettséget vállal, hogy a Támogató által befizetett adományt a jelen 

szerződés, az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezeli és 

használja fel.  

  

2. A Pénztár tudomással bír arról, hogy a Támogató az adományt arra tekintettel nyújtja, 

hogy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár támogatása a hatályos Társasági és 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 3. számú melléklet A) 13. pontja alapján 

ráfordításnak minősül. A Pénztár kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévet követően 

legkésőbb január 31. napjáig igazolást ad a Támogatónak a tárgyévben jelen 

megállapodás alapján befizetett támogatásról az érvényben lévő adójogszabályoknak 

megfelelően.  

  

  

IV. Záró rendelkezések  

  

1. A  szerződés felek általi aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.   

  

2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett 

tértivevényes levél útján 30 napos felmondási idővel jogosult egyoldalúan megszüntetni.   

  

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárakról szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

  

4. A Támogató tudomással bír arról, hogy a pénzmosás megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény értelmében kötelező a pénztártag 

azonosítása a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses 

kapcsolat létrejöttekor, illetve a 2 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó 

készpénzes ügyletekben.  

  

Kelt: Budapest, 201………………………  

  

  

  

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

                              

                                Támogató                                                            Pénztár  


