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TÁRSKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP
I. FŐKÁRTYABIRTOKOS ADATAI (Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!)


Születési idő:   
Adóazonosító jel: 
Levelezési cím:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
0 6
Telefonszám*:--
Név:

E-mail cím*: ...............................................................................
II. TÁRSKÁRTYABIRTOKOS ADATAI (Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!)


Születési idő:   
Név:

Rokonsági kapcsolat (Kérjük, jelölje a megfelelőt!)

□
□
□
□
□

házastárs, élettárs
egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka)
örökbefogadó, mostoha-, nevelőszülő
örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek
testvér

Társkártyabirtokos által használható egyenlegek (Kérjük, jelölje a megfelelőt!)

□
□
□
□
□
□
□

1111 – Patika Egészségpénztár
1122 – Új Pillér Egészségpénztár
2211 – Ételfogyasztás
2212 – Munkahelyi étkezés
2222 – Meleg étkezés
3311 – Helyi közlekedési bérlet
3333 – Csekély értékű ajándék

□ 4422 – Iskolakezdés
□ 4444 – Ajándék
□ 6611 – Kultúra
□ 6622 – Sportesemény
□ 7711 – Ruházat és cipő
□ 7722 – Műszaki cikk

□ 7733 – Kozmetikum és tisztítószer
□ 7744 – Lakás- és konyhafelszerelés
□ 7755 – Szépségszolgáltatás
□ 7766 – Újság és könyv
□ 7777 – Üzemanyag
□ 7788 – Vitaminok és táplálékkiegészítők
□ 7799 – Építőanyag és barkácsáru

Információk:
A társkártya a főkártyabirtokos egyéni kártyaszámlájához kapcsolódik. Legyártásának feltétele a kitöltött és aláírt igénylő lap
beküldése és a társkártya díj (2000 forint) befizetése a Multi-Pay® bankszámlájára (CIB 10702019-65910144-51100005).
Patika és/vagy Új Pillér egészségpénztári egyenleg használhatóságának választása esetén a társkártya csak abban az
esetben kerül gyártásra, ha az adott pénztár Szolgáltatásra jogosult bejelentése nyomtatvány az egészségpénztárhoz
eredetiben beérkezik.
Újabb társkártyabirtokos bármikor jelölhető, illetve írásos kérelemmel vissza is vonható. 14 éven aluli gyermek számára
társkártya nem igényelhető.
A társkártyabirtokos jogosult a főkártyabirtokos egyéni kártyaszámláján szereplő összeg teljes körű felhasználására és az
egyenlegének lekérdezésére, valamint a társkártya letiltására. A társkártyabirtokos a számlaforgalom lekérdezésére nem
jogosult.

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ………………………………………………………..….

Főkártyabirtokos aláírása: …………………………….…….………………………..

*Aláírásommal hozzájárulok, hogy a fent megadott telefonszámot és e-mail címet a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) előírásainak megfelelően a
Multi-Pay Zrt. a velem való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából használja.
Visszaküldendő a Multi-Pay Zrt. 1022 Budapest, Bimbó út 18. címére postai úton.

