TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRŐL
2018/2019. tanév
Név:
Heizler Kft.
Székhely:
7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 11.
Bank:
Szigetvári Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 50800111-11118084
Mobil:
06-30/225-0328
E-mail:
heizlerkft@t-online.hu
A 2018/2019-es tanévben november hónaptól lehetőség nyílik az étkezés térítési díjának átutalással történő
megfizetésére.
Kérjük az alábbi szabályok szíves betartását!
I. Az átutalásra vonatkozó szabályok:
Az átutalás megjegyzés (közlemény) rovatában a következő adatokat minden alkalommal szerepeltetni kell
vesszővel elválasztva:
•
•
•

díjbekérő sorszáma,
gyermek neve ( akinek az étkezési díja befizetésre kerül ),
gyermek osztálya, ( akinek az étkezési díja befizetésre kerül ),

Több gyermek esetén az étkezési díjakat külön-külön a megküldött díjbekérők alapján kell átutalni.
A díjbekérőben szereplő étkezési adagok számát a tanév rendje alapján automatikusan állapítjuk meg a hónap
összes tanítási napjára. Amennyiben nem az összes napra szeretne fizetni, akkor az átutalással történő
fizetés lehetőségével nem tud élni, azt csak készpénzes fizetéssel tudja rendezni. Természetesen a fel nem
használt ebédjegyeket (ha a megfelelő módon mondják le: www.heizler.hu oldalon található a leírás )
ugyanúgy beszámításra kerül a következő befizetésnél.
A megküldött díjbekérő (minden hónap 10-ig) után 7 naptári nap áll rendelkezésre, hogy az étkezési térítési díj
befizetése átutalással megtörténjen.
Cégünk az átutalást követően 15 napon belül számlát állít ki a gyermek nevére, melyet
e-mailben küld meg a szülő részére.
Amennyiben a 7 naptári nap letelte után (fizetési határidő után) vagy hibásan kitöltött megjegyzés rovattal
kerül utalásra az étkezési térítési díj összege, cégünk automatikusan visszautalja a térítési díj teljes
összegét, ezt követően kizárólag készpénzzel történhet az étkezési díj fizetése a tanév végéig.
A fizetés módjának megváltozásáról az intézmény elektronikus úton értesítést küld.
II. Az étkezési térítési díj átutalással történő fizetésére vonatkozó
nyilatkozat leadási módja, határideje:
A nyilatkozatot kizárólag a konyha gazdasági irodájában lehet leadni két eredeti példányban,
melyet az élelmezésvezető aláír, és egy példányt visszaad a szülő/tanuló részére.
A nyilatkozat leadási határideje, hogy novembertől már átutalással tudjon fizetni:
2018. október 05. péntek 11:00 óra.
A határidő után hozott nyilatkozatokat már csak a következő havi befizetéstől tudjuk figyelembe venni.
Az adatokban történt változásokról a pénzügyi ügyintézőt 15 napon belül tájékoztatom. A változást új
nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni, ami a konyha gazdasági irodájában az élelmezésvezetőtől kérhető,
illetve a cégünk honlapjáról is letölthető (www.heizler.hu).

