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Erste. Harmónia Egészségpénztár
1013 Budapest Krisztina kft. 32. >>
Telefon: 06-1-488 4677>> Fax: 06-1-488 40 95 >>
www. harmonia-ep. hu

>

> e-mail : hep@harmon ia-ep.
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Az Erste.Harmónia Önkéntes Kö|csönös Egészségpénztár(1013 Budapest, Krisztina krt.
továbbiakban: Egészségpénztár- megbizza
Név/Cégnév/röVid itett cegnéV:

Négy Évszak Termá|űdijtő Rt.

Képvise|ő neve' beosztása:

Dr. Laki |stván e|nök

32.), mint Megbízó'

Cégjegyzék szám vagy más azonosító okirat száma:

Cg.14-10-300227

Cím, te|efonszám, fax, e-mai| cím:

7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 203. Tel: 824207 41, Íax:. 82-512739, igazgato@termaludu|o.hu

SzoIgá|tatás nyújtás he|ye'

7555 Csokonyavisonta, Üdü|ősor 1.

TeIefonszáma:

82-576036

Adószám:

13108775-2-14

BankszámIaszám:

1

0201 006-50248955-00000000

-Kérjak az L|resen hagyott részeket
kitÖlteni|

- a továbbiakban: Szo|gá|tató -a je|en szerződés szerinti szo|gá|tatásokaUtermékeket az Egészségpénztár tagjai
és azok hozzátartozoi részéreaza|ábbi fe|téte|ekke|.
1' Az Egés:ságpén:tár. rnunkaheiyi, ilietői:g ie:.Ü!eti a|apcn s:eÍ";ezodő kiegészíiŐ egészségpénziái,iiieiy az tniréntes
Kö|csÖnos Biztosító Pénztárakró| szó|ó 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt') 51'$.ának (1) bekezdése
a|apján, tagjai részére . egyebek me||ett - az A|apszabá|ya me||ék|etét képezci szo|gá|tatási jegyzékben fog|a|t
szoIgá|tatásokat szervezi és finanszírozza egyéni szám|ás rendszerben.
2, Az egyéni szám|a terhére igénybe vehető egészségügyi szo|gá|tatás/ termék megnevezése: (X-szel jelölendo)
D Fogászati, e|látás' fogszabá|yozás, szájsebészet
Szo|9á|tatótó|
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Gyógytorna
Természetgyógyászat (A Szolgáltató garantálja, hogy érvényes ANTsz engedéllyel rendetkezik')
otthonápo|ás
Fitnesz
Kórházi és/vagy orvosi e|látás
Sporttevékenység

Sporteszközökforgalmazása

optikaiszo|gá|tatások,termékek

Gyógyászatisegédeszközök

Gyógyfürdő
Gvóqvszá||ó. rekreációs cé|úüdü|és
Uszoda(sporttevékenységként)
Rekreáció
Masszázs - qvóqvmasszázs

A Szo|gá|tató köte|ezettséget vál|aI arra, hogy a szo|gá|tatást ku|turá|t körÜlmények kÖzott, a szo|gá|tatás nyújtására
jogosu|t szemé|yek közreműkÖdéséve|, magas szakmat szÍnvona|on biztosítja'
A Szo|gá|tati az Egészségpénz|árra|a szerzódés a|áírásáva| egyidejű|eg köz|i azon te|ephelyek listáját, ahol a megje|Ö|t

szoIgá|tatást a pénztártagok, i||etve hozzátartozóik részérenyÚjtja. A Szo|gá|tató vá||a|ja' hogy az esetleges
vá|tozásokró| az Egészségpénztár kapcso|attartó1át tájékoztatja. (Amennyiben a Szolgáltató ezt nem váIlalja a pont
áthúzandó!)

5. A Szolgá|tató
6.

a szolgá|tatást igénybe VeVó tag vagy annak hozzátartozója kéréséreaz Egészségpénztárnevére és
címére(ERSTE.HARMóN|A tnkéntes Kö|csönös Egészségpénztár 1o13 Budapest, Kr.sztina krt. 32.) készpénzfizetési
szám|át á||Ít ki, me|yen fe|tünteti a szo|gáltatás(ok)/termék(ek) pontos megnevezését a számviteli jogszabá|yok szerint.
Va|amint a törvényi|eg elóírt adatokon tú|menően a pénztártag nevét és tagi azonosítiját'
A szo|gá|tatás(ok)/termékek e||enértékét a készpénzfizetésiszám|a a|apján a pénztártag készpénzben fedezi. me|yet az
Egészségpénztér
szá''nára utólag nregtérít, amenny;be;i

a

igényeit szo!gá|tatás

a

jogszabáiyoknak

és az

7.

Egészségpénztár a|apszabá|yának megfe|e| és a pénztártag egyéni szám|á.ján a szám|a te|jes Összegének szükséges
fedezete rende|kezésre á||.
A Szo|gáltati és közreműkődóje szemé|yes azonosításra a|ka|mas adatot csak a pénztártag/hozzátartozó, il|etve
törvényes képvise|óje elcjzetes írásbe|i fe|hata|mazása alapján adhat ki' köte|esek betartani a személyes adatok

8.

A szo|gá|tató az á|ta|a a pénztártagnak okozott kárért a saját orvosi és/vagy egyéb fe|elisségbiztosítása a|apján köte|es

védeIméró| szó|ó szabá|yokat'
heIytálIni.

A Fe|ek együttműködésének biztosítása érdekébenkije|ö|t kapcsoIattartók szo|gá|tatási és szám|ázási kérdésekben:
SzolgáItató részéről: Név: Dr. Laki lsfuán Tel: 82-420741 E.mail: igazgato@termaludulo.hu
Egészségpénztár részéről : Gerő Gábor
Tel : 1 -488-4083 Fax : 1 -488-4095, E-mail : gero.gabor@dimenziocsoport.hu

9.

A fe|merÜlő vitás kérdésekben fe|ek vá||a|ják a tárgyalás útján Va|ó rendezést' Ha a megegyezési kísér|etmeghiÚsu|,
fe|ek kikötik az Egészségpénztárszékhe|ye szerint i||etékes bíróság kizáró|agos i||etékességét.

10. A szerződésben nem szabá|yozott kérdésekvonatkozásában a Ptk. és a vonatkozó más hatá|yos jogszabá|yok

rendeIkezései az iányadok,
fe|ek a szerztídést- me|y 2 eredeti pé|dányban készü|t - e|o|vasás után, mint akaratukka| mindenben egyezót
képvise|ójük útján cégszerűen jóváhagyó|ag a|áírták.
12. A je|en szerzódés az Egészségpénztár tevékenységi engedé|ye jogeróre eme|kedésének a napján |ép hatá|yba és
határozatlan időre szó|. A szerződést bármelyik fél, bármikor, indok|ás nélkÜl 30 napos rendes fe|mondási időve|
'I

1.

A

megszüntetheti.
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