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Változó név, bővülő szolgáltatások – Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

Az egészségpénztári ügyfelek számára pozitív fordulatot hoztak a 2015. év végi jogszabályváltozások, mivel 
egyéni egészségpénztári számlájuk terhére 2016. január 1-től kezdődően új szolgáltatásokat is igénybe vehetnek 
és elszámolhatnak. Az Allianz Hungária Egészségpénztár is élt a szolgáltatásbővítési lehetőséggel, és Allianz 
Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárrá alakult át. 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2015. december 22 -én 
kihirdetett módosításában az egyik fontos változás, hogy az egészségpénztárak 2016. január 1-jétől 
önsegélyező szolgáltatásokat is nyújthatnak. Ez azért előnyös a pénztártagok részére, mert egyrészt szélesebb 
körben tudják felhasználni az egyenlegüket, illetve a változás olyan pénztártagokat is érinthet, akik eddig nem 
használták ki az egészségpénztár által elérhető lehetőségeket. 

Például egy egészséges, fiatal, egyedülálló személy esetében, akinek jellemzően nincsenek, vagy marginálisak az 
egészségügyi kiadásai, nagyobb eséllyel lehet egy első lakóingatlanhoz kapcsolódó jelzáloghitel törlesztője. A 
jogszabályváltozások következtében, önsegélyező pénztári szolgáltatásként ennek a személynek már lehetősége 
van felhasználni az eddig csupán gyarapodó, de érintetlen egészségpénztári egyenlegét a hiteltörlesztés 
részfinanszírozására. Sőt ebben az esetben akár növelheti is befizetéseit. Aki pedig eddig nem lépett be az 
egészségpénztárba, az nagyobb motivációt érezhet. Az egészségpénztári felmérések és tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagok nem használják ki a pénztártagság adta előnyöket és lehetőségeket, pedig egy magyar 
állampolgár átlagosan évi 65 ezer forint egészségügyi kiadást is elkönyvelhet. Ez az összeg a család bővülésével, 
vagy a hozzátartozók bevonásával pedig meg is többszöröződhet. 

„Számos olyan élethelyzet felmerül, amikor extra kiadásokkal kell szembenéznünk, például egészségügyi, 
iskoláztatási, vagy lakáscélú kiadások esetén. Ekkor biztonságot jelent, ha egy megbízható, stabil háttérrel 
rendelkező pénzügyi szolgáltató is mögöttünk áll. Az Allianz Egészségpénztár élt a törvény adta 
lehetőséggel, így januártól Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztárra változtatta a nevét, ezáltal egy még 
szélesebb körű szolgáltatási portfóliót és magasabb szintű ügyfélkiszolgálást tud nyújtani több mint 19 ezer 
pénztártag számára” – mondta Dr. Kravalik Gábor, az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyvezető 
igazgatója. 

Bővülő szolgáltatási paletta 

Az MNB honlapján közzétett 2014. évi önsegélyező pénztári éves beszámolókban közölt adatok alapján jól 
elkülöníthető több olyan önsegélyező pénztári szolgáltatásfajta, amit egészségpénztáron keresztül nem lehet 
finanszírozni, azonban az önsegélyező pénztári tagok nagyobb számban igénybe vettek. Ennek megfelelően az 
egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások keretein belül (az egészségpénztári szolgáltatásokon 
felül) többek között igénybe vehető: 

 lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása:  havonta a havi minimálbér 15 százalékáig, ami 
2016-ban legfeljebb évi 199 800 forintot jelent; 

 beiskolázási támogatás: gyermekenként évente a minimálbér összegéig, ami 2016-ban legfeljebb 
évi 111 000 forint; 

 gyermekszületéssel kapcsolatos ellátások:  a kapott állami juttatás (GYED, GYES , stb.) és az utolsó 
havi nettó bér közötti különbözet mértékéig; 

 munkanélküliségi ellátások: az álláskeresési segély vagy járadék és az utolsó havi nettó bér közötti 
különbözet mértékéig. 

Belépési kedvezmények 

Ha az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztáron keresztül finanszírozzuk az egészségügyi és  számos 
egyéb élethelyzetben felmerülő kiadásainkat, akkor az egyéni befizetések után 20 százalékos adó-
visszatérítéssel kalkulálhatunk. Emellett 2016. március 31-ig belépési kedvezménnyel támogatja az Allianz a 
leendő pénztártagjait. „Eltekintünk a 4.000 forintos belépési díj levonásától, amennyiben március 31-ig 
beérkezik a hiánytalanul kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat pénztárunkba, valamint pénztártagunk 
tagsági jogviszonya legkésőbb 2016.04.01-ig létrejön. A jogviszony létrejöttéhez 2016. április 29-ig 
teljesíteni kell a belépés során vállalt tagdíj befizetési kötelezettséget. A 0 Ft belépési díj mellett ingyenes 
kártyahasználatot biztosítunk a tagság első 3 évében” – hívta fel a figyelmet Dr. Kravalik Gábor. 


