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Munkáltatói nyilatkozat pénztári tagdíjkorrekcióhoz    AHEOP-26 
CSAK EREDETI FORMÁBAN NYÚJTHATÓ BE. 

 

 

 

Kelt: ,   év hó nap 

 Munkáltató cégszerű aláírása 

MUNKÁLTATÓ ADATAI 

Név:  _______________________________________  _______________________________________________  

Cím:  ________________________________________  _______________________________________________  

Bankszámlaszám:  - -  

Adószám:  _______________________________  Kapcsolattartó neve: ________________      ______________  

Telefonszám:   E-mail cím: ________________      @______________  

NYILATKOZAT (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el!) 
 

Alulírott  __________________   a munkáltató képviseletében (tudomással bírva és megfelelve az 
Öpt. 1993. évi XCVI. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglaltaknak) nyilatkozom, hogy az Allianz Hungária 
Egészség- és Önsegélyező Pénztár részére   napon benyújtott adatszolgáltatás – az abban 
megjelölt korábbi adatszolgáltatás tévedésen alapuló hibája miatt – korrekciós tétel(eke)t tartalmazott. 
 

Az Öpt. 1993. évi XCVI. törvény 13.§ (3) bekezdése szerint „A pénztártag számláján elhelyezett összegekre 
sem a pénztártag hitelezői, sem kívülálló harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt, kivéve a 
pénztártag rendelkezése szerint az egyéni számlán lekötött összeget, amelyet a 47. § (7) bekezdés szerint a 
Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésében fedezetként felajánl (tagi lekötés).”   
 

Korrekcióval érintett tételek jogcíme: 

�  Egyéni tagdíj �  Munkáltatói hozzájárulás �  Adomány 
 

A Pénztár felé benyújtott korrekciós adatszolgáltatás benyújtásának indoka: 

� Téves adatközlés miatt a befizetett tétel(ek) hibás jogcímen került(ek) bevallásra. 

� Téves adatközlés miatt a befizetett tagdíj(ak) más pénztártago(ka)t illet(nek).  

� Téves utalás és adatközlés miatt a Nyugdíjpénztári tagdíj(ak) került(ek) bevallásra. 

� Munkabéren alapuló befizetés korrekciója történt.  

� Egyéb:   _________________  __________________    
 

KORREKCIÓVAL ÉRINTETT UTALÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el! Csak egy típus jelölhető!) 

  Dátum   Összeg Ft  
1.       
2.       
3.       
Utalások összesen:       Ft. 

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár bankszámlaszáma, amelyre az utalások történtek: 
18100002-00054029-21010015 

�  A korrekciós tétel(ek) összege a tárgyhavi tagdíjbefizetés teljesítésekor az utalásba beszámításba került. 

� Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár bankszámlaszámára téves utalások összegét 
kérem bankszámlámra visszautalni.  

 A Pénztár arra a bankszámlaszámra teljesíti a visszautalást, amelyről a téves utalás összege a Pénztárhoz 
beérkezett. 

 Amennyiben időközben ez a bankszámlaszám megszüntetésre került, úgy kérem az alábbi bankszámlára 
történő teljesítést: 

Bank megnevezése:   

 Bankszámlaszám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ 
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