Szerződés: ÉESZ …………/2019.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár /székhely: 1122 Budapest, Krisztina
krt. 7, levelezési cím: 1536 Budapest, Pf. 222., tevékenységi eng. száma: E-IV/79/2005., bankszámlaszám:
10918001-00000003-09301006, adószám: 18247088-1-43 / a továbbiakban: Pénztár
másrészről a(z) ………………………………………………………………………………………………….
Székhelye: …………………………………………………… Telephelye: ……………………………………
Adószám: ……………………………… Képviselő személye: …………………………………………………
Telefonszám: …………………………………………………… Fax szám: …………………………………
E-mail cím: ………………………………………………… Honlap: …………………………………………
Cégjegyzékszám: ……………………………… Működési /ÁNTSZ/ eng.szám: ………………………………
a továbbiakban: Szolgáltató között az alábbi tartalommal:
I. Általános rendelkezések
1. A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (a továbbiakban: Öpt.)
alapján tagjai részére az Alapszabályában foglalt szolgáltatásokat szervezi és finanszírozza, s ennek keretében
befogadja a vele szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók által kibocsátott számlákat.
2. Szolgáltató kijelenti, hogy jogosult egészségpénztári szolgáltatói szerződés megkötésére, miután
rendelkezik nyújtott szolgáltatások nyújtásához szükséges hatósági engedéllyel.
3. Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződéskötéssel egyidejűleg a Pénztárnak a szerződés mellékleteként
rendelkezésére bocsátja az érvényes felelősségbiztosítási szerződése másolatát, amennyiben a működésére
vonatkozó szakmai szabályok ennek kötelező meglétét előírják.
4. Szolgáltató felel a szerződésben általa megadott adatok valódiságáért, s vállalja, hogy amennyiben azokban
változás állna be, azt köteles a Pénztár felé írásban 5 munkanapon belül jelezni.
II. A szerződés tárgya
5. Szolgáltató a Pénztár tagja illetve kedvezményezettje (továbbiakban együttesen: pénztártag) részére a
tevékenységi körébe tartozó egészségpénztárak által finanszírozható szolgáltatásokat nyújtja az alábbi körben:
TEÁOR, illetve OENO kód
 Szűrővizsgálat
……………………….
 Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia
……………………….
 Egészségügyi szolgáltatás
……………………….
 Otthoni gondozási szolgáltatás
……………………….
 Természetgyógyászati szolgáltatás
……………………….
6. Szolgáltató vállalja, hogy Pénztár tagjainak termékei / szolgáltatásai árából ………% kedvezményt ad.
7. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás közvetlen nyújtásában kizárólag olyan személyek
vehetnek részt, akik okmányokkal igazoltan rendelkeznek a szolgáltatások nyújtásához szükséges
végzettséggel, rendelkeznek a szükséges engedélyekkel.
8. Szolgáltató a jelen szerződés szerint elvégzett szolgáltatásért feltétlen és teljes körű felelősséget vállal.
Egészségpénztári Szolgáltató az általa a pénztártagnak (szolgáltatási kedvezményezettnek) okozott kárért a
saját orvosi és/vagy egyéb felelősségbiztosítása alapján köteles helytállni.
III. Számla kiállítása, szolgáltatás díjának megfizetése
9. Az elvégzett szolgáltatás ellenértékéről Szolgáltató a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános
alaki kellékekkel ellátott forint számlát állít ki Pénztár nevére (Életút Egészség- és Önsegélyező pénztár 1122
Budapest, Krisztina krt. 7.), amelyen fel kell tüntetnie az igénybe vevő pénztártag (szolgáltatási
kedvezményezett) nevét, lakcím és TAJ számát.
10. Az előző pont szerint kiállított számla kiegyenlítése történhet:

Egészségügyi szolgáltatói keretszerződés
a) a pénztártag által az Szolgáltatónak közvetlenül készpénzben (ez esetben a Pénztár a szolgáltatás
ellenértékét a pénztártagnak fizeti ki a felé benyújtott eredeti számla alapján); vagy
b) a Szolgáltató a kiállított átutalási számlát a Pénztárnak küldi meg és ez alapján a Pénztár a szolgáltatás
ellenértékét a számlán feltüntetett esedékesség szerint - 8 banki napon belül - utalja át az Egészségpénztári
Szolgáltatónak a számlán feltüntetett bankszámlájára. Ezen teljesítéshez a Szolgáltató fedezet igazolást kérhet
a Pénztártól, amelyben a Pénztár a tag kérése szerint igazolja, hogy az adott szolgáltatás fedezeteként a
pénztártag megtakarításából a fedezetigazolásban feltüntetett összeget kizárólag ezen szolgáltatásra zárolja,
legfeljebb 60 napos érvényességgel.
IV. Pénztártitok, üzleti titok
11. Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, jelen szerződés alapján tudomásukra jutott információt
bizalmasan kezelnek.
12. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződési feltételek az üzleti titok körébe tartoznak, melyet mindkét fél
köteles megőrizni. Szerződő Felek a szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi tényt,
információt, adatot üzleti titokként kezelnek. Szolgáltató a tudomására jutott pénztártagra vonatkozó
információkat a pénztártitokra vonatkozó szabályoknak megfelelően köteles kezelni, azokat semmilyen, a
szerződéssel össze nem egyeztethető célra nem használhatja fel.
13. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Pénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti
titkot és pénztártitkot – időbeli korlátozás nélkül, a szerződés megszűnését követően is – megtartja.
Egészségpénztári Szolgáltató és közreműködője tudomásul veszi, hogy személyes azonosításra alkalmas
adatot csak a pénztártag előzetes írásbeli felhatalmazása alapján adhat ki, köteles betartani a személyes adatok
védelméről szóló szabályokat.
V. Egyéb rendelkezések
14. Jelen szerződés mindkét fél részéről aláírással jön létre, az aláírás napjával. A szerződés csak a mindkét
fél írásbeli hozzájárulásával módosítható, viszont bármelyik félnek a másik félhez írásban eljuttatott
jognyilatkozatával megszüntethető.
15. Szerződő Felek az együttműködésükben kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:
Egészségpénztári Szolgáltató részéről:
…………….…..…………… Tel: ……… …………. Fax: …………..…… E-mail: ….…………….
A Pénztár részéről:
Kundra Eszter

Tel: 487-0166, 201-5003 Fax: 487-0167

E-mail: ugyfelszolgalat@eletut.hu

16. Pénztár vállalja, Szolgáltató pedig hozzájárul ahhoz, hogy a pénztári tájékoztatókban Szolgáltató, mint a
Pénztár szerződött partnere megjelenjen.
17. Amennyiben Szolgáltató rendelkezik honlappal, hozzájárul az URL hivatkozás beillesztéséhez Pénztár
honlapjára, amellyel honlapja elérhető.
18. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi CXVI. évi törvény (Öpt.)
rendelkezései irányadóak.
Kelt: …………………., 20…….. ………………….. hó …………….-n

……………………………………
/Pénztár/

………………………………………………
/Szolgáltató/
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