MEGÁLLAPODÁS AZ ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ
EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR RÉSZÉRE ADANDÓ ADOMÁNYRÓL
amely létrejött egyrészről az Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező
Pénztár (székhely: H-1022 Budapest, Bimbó út 18., bírósági végzés száma: 11.Pk 6070761/2005/3,
PSZÁF
engedély
száma:
E-IV/19/2006,
adószám:
18189072-1-41,
bankszámlaszám: CIB 10700024-43040607-51100005, tel: 061-210-97-70) (a továbbiakban Új Pillér),
másrészről
Név (Adományozó)
Pénztári azonosító

--

Cím:



Telefonszám

06-

Bankszámlaszám

--

Adószám

--

Megadása esetén a többi azonosító adatot
nem szükséges megadni!

-

(továbbiakban: Adományozó) között az alábbi feltételekkel.
Jelen megállapodás létrehozásával az Adományozónak lehetősége nyílik, hogy az Új Pillér
meghatározott tagsági körének vagy alapjainak adományt nyújtson. Az adományt a Pénztár
Alapszabályának 113. pontjában foglalt megosztási elvek szerinti tartalékba kell helyezni.
Az Új Pillér támogatójának (adományozójának) minősül az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) eseti / rendszeres, pénzbeli / nem
pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) az Új Pillér javára ellenszolgáltatás kikötése
nélkül.
1. Az adomány tárgya:
Az Adományozó
Az adomány pénzbeli értéke:

adományoz az egészségpénztárnak.

  

Ft.

Az adomány gyakorisága:
Az Adományozó az adományt

 eseti

 rendszeres adományként adja.
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2. Az adomány tulajdonosa
Az Adományozó tudomásul veszi, hogy adománya az Új Pillér, illetve a meghatározott
egészségpénztári tagsági kör tulajdonává válik e megállapodás teljesítésének napjától kezdve.
3. Az Adományozót megillető jogok
A támogatás a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekű kötelezettség vállalásnak minősül.
Az egészségpénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről tájékoztatást kap.
4. Záró rendelkezések
Jelen megállapodás a mai naptól kezdődően és határozatlan időre jön létre.
Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, illetve az Adományozó 180
napos felmondási idő megtartásával írásban felmondhatja.
Az adomány elfogadását az Új Pillér Igazgató Tanácsa határozatban hagyja jóvá.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárakról szóló többször módosított 1993. évi XCVI. Tv. rendelkezései az irányadók.
Kelt…………………………….201… év …………………….

Adományozó
(cégszerű aláírás)

Az Igazgató Tanács elnöke
Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő
Egészség- és Önsegélyező Pénztár

A támogatói (adományozói) jogállásra vonatkozó jogszabályok 2018-ban
Vonatkozó adójogszabály

-

-

-

Az 1993. évi XCVI. tv. 17. § (1) A pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy
- kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki (amely)
eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a
pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül.
(2) A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt illetve a 12/A. § szerint célzott
szolgáltatásra fizetett összeget a pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a
támogatás csak a pénztártagság egészének, az 50. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatási
tartalék javára vagy az alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható.
Az adományból a pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg az Szja tv. 28. § (1) bekezdése f.) szerint
a pénztártag egyéb jövedelmének minősül.
A magánszemélynél az adomány jóváírt összege után szja és eho fizetési kötelezettsége keletkezik
(Szja tv. 29. §), de vonatkozik rá a pénztári befizetések kedvezménye is. (Az Szja tv. 44 § A (1) a.)
szerint.)
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Az Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár
alapszabályának a támogatókra (adományozókra) vonatkozó pontjai (a megfelelő pont
bejelölendő):
IX. fejezet
A TÁMOGATÓ (ADOMÁNYOZÓ) JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
107. A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy - kivéve az
adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki
(amely) az eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a
továbbiakban: adomány) a pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül.
108. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a pénztár milyen célra és
módon használhatja fel, de az adomány csak a pénztártagság egészének vagy az
alábbiak szerint meghatározott tagsági körnek nyújtható. A rendszeres támogatóktól
befolyó összeget, valamint az adományokat a támogató rendelkezése szerinti
tartalékba, ennek hiányában a likviditási tartalékba kerül.
109. Adományban részesülhet:
az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre,
az ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre,
az azonos életkorú tagok,
az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltő vagy ugyanazon munkakört
ellátó pénztártagok köre,
e. az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló, az adott munkáltatónál a
támogató által meghatározott időtartamú munkaviszonnyal rendelkező pénztártagok
köre,
f. az ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató
által megjelölt összegnél magasabb saját befizetést teljesítő pénztártagok köre,
g. az ugyanazon jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre,
h. az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási)
jogviszonyban álló pénztártagok köre,
i. valamely konkrét közigazgatási határok között állandó lakhellyel rendelkező tagok.
j. adott időszakban ugyanazon pénztári szolgáltatást igénybevevő tagok,
k. adott időszakban azonos gyógyszert vagy azonos gyógyászati segédeszköz
szolgáltatást igénybe vevő tagok.
a.
b.
c.
d.

110. Az adomány nyújtásában egyszerre több szempont is válaszható.
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TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK:
Az Adományozó az Új Pillér Pénztár alapszabályában meghatározott lehetőségek közül az
alábbi tagsági körnek nyújtja az adományt:
Neve

Pénztártag
nyilvántartási száma

Összeg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Az Új Pillér Igazgató Tanácsa jóváhagyásával érvényes!
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