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Támogatói megállapodás
amely létrejött egyrészről
Név/elnevezés: ……………………………………………………………………….
Cím:  ………………………………………………………………………
Adószám: - -
mint támogató - a továbbiakban Támogató, valamint
az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 7., adószám:
18247088-1-43) a továbbiakban Pénztár között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
A szerződés jogi háttere:
1.) Az 1993. évi XCVI. törvény értelmében a Pénztár támogatójának minősül az a természetes
vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság, aki eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem
pénzbeli szolgáltatást teljesít a Pénztár javára ellenszolgáltatás nélkül.
2.) A Támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár részére milyen célra
nyújtja, illetve hogy a Pénztár azt milyen módon használhatja fel, ugyanakkor a Pénztár
fenntartja magának a jogot – s csak ilyen feltétellel köt szerződést -, hogy a fedezeti tartalék
javára adott támogatási összegből is igényt tart 3%-os működési célú hányadra. Eszerint az
egyéni számlára az adományozott összeg 97%-a kerül. A Pénztár ezen kikötését a Támogató
tudomásul veszi és elfogadja. Amennyiben a támogatás összegét a Támogató pénztártag(ok)
javára adja, úgy a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy a Pénztár alapszabálya 21.
pontjában meghatározott tagsági körök valamelyikének nyújtható.
Amennyiben a támogatás összegét a Támogató pénztártag(ok) javára adja, úgy a támogatás csak
a pénztártagság egészének vagy a Pénztár alapszabálya 22. pontjában meghatározott tagsági
körök valamelyikének nyújtható.
3.) Ha a Támogató az adományozott összeget pénztártagok javára adja, a jogosultak
szempontjából az adományozott összeg jövedelemnek számít, mely után adókötelezettség és eho
fizetési kötelezettség is keletkezik. A tagi egyéni számláján jóváírt adomány összege
adójóváírásra jogosítja fel az illető pénztártagot.
A szerződés tárgya:
4.) A Támogató .. Ft azaz …………………………………………….. forint
összeget bocsát támogatói adományként a Pénztár rendelkezésére.
5.) A Támogató fenti összeget a Pénztár Alapszabályának 22.1. pontja (lásd. 1. sz, melléklet)
szerint az alábbi kritériummal adja a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 2. sz.
mellékletben nevesített személyek javára, a melléklet szerinti felosztásban:
Alapszabályi kritérium: ………………………………………………………….
6.) A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az adományozott összeget a Pénztár UniCredit
Zrt-nél vezetett 10918001-00000003-09301006 számú számlájára ..-ig átutalja.
Felek jelen megállapodást annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: 202….,. ………………………..
………………………………
/Adományozó/

………………………………..
/Pénztár/

1.sz. Melléklet

Alapszabályi rész a kedvezményezettek köréről
22.1. A támogatásban részesülő tagok köre lehet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22.2.

a tagság egésze,
egy adott munkáltatóval aktuálisan munkaviszonyban álló tagok összessége,
egy adott munkáltatóval munkaviszonyban álló azonos korú tagok összessége,
egy adott munkáltatóval munkaviszonyban álló meghatározott kornál kisebb/nagyobb korú tagok
összessége,
egy adott munkáltatónál években kifejezve azonos időtartamban munkaviszonyban álló tagok
összessége,
egy adott munkáltatónál években kifejezve egy meghatározott időtartam óta munkaviszonyban álló
tagok összessége,
egy adott munkáltatónál munkaviszonyban álló azon tagok összessége, akik e munkáltatótól
származó jövedelme egy feltételként meghatározott összeget nem ér el,
egy adott munkáltatóval munkaviszonyban álló azonos szakképzettségű tagok összessége,
egy adott munkáltatóval munkaviszonyban álló azonos típusú/tartalmú munkaszerződéssel
rendelkező tagok összessége,
egy adott munkáltatóval munkaviszonyban álló tárgyévben betegállományban eltöltött meghatározott
időtartamot el nem érő, vagy azt meghaladó tagok összessége,
egy munkáltatótól adott időszakban felmondással elbocsátott munkavállalók összessége,
egy adott munkáltatónál munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban
álló tagok összessége,
egy adott gazdasági társasággal tagsági jogviszonyban álló tagok összessége.
Az egyes szempontokból összevont szempontrendszer is felállítható.

2.sz. Melléklet

Kedvezményezettek adatai
Név

Adóazonosító

Összeg

