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ÉV VÉGI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI BEFIZETÉSI AKCIÓ 2021 

 
Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk év végi akciója 
keretében három darab, egyenként 100 ezer forint 
értékű Rossmann vásárlási utalványt sorsol ki. 
Az akcióban történő részvétel feltételei: 
--- a 2021. évben legalább 150 ezer forint befizetés 
--- az adatvédelmi tájékoztató és a részvételi szabályzat 
elfogadása, 
--- regisztráció a Pénztár honlapján (www.allianz.hu/ 
Befektetések és Nyugdíj/Pénztárak/AKTUÁLIS AKCIÓK/Év 
végi egészségpénztári befizetési akció 2021) vagy 
számlainformációs rendszerén keresztül. 
Minden résztvevő megtöbbszörözheti nyerési esélyeit, 
amennyiben tagdíjcélú befizetései 2021-ben a következők 
szerint alakulnak: 
--- 150.000 Ft és 299.999 Ft közötti befizetésnél 1x-es esély 
--- 300.000 Ft és 449.999 Ft közötti befizetésnél 2x-es esély 
--- 450.000 Ft és 599.999 Ft közötti befizetésnél 3x-os esély 
--- 600.000 Ft és 749.999 Ft közötti befizetésnél 4x-es esély 
--- 750.000 Ft vagy a felett 5x-ös nyerési esély 
Például: 350.000 Ft befizetése esetén kétszer kerül be a 
regisztrált tag a sorsolási adatbázisba. 
Az akcióval kapcsolatos további információk a honlapon 

érhetők el www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / 

Pénztárak / AKTUÁLIS AKCIÓK 

 

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK ÉV VÉGÉN 

 
Figyeljen arra, hogy befizetése még időben beérkezzen az 
Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz, mert csak így 
tüntethetjük fel 2021. évi adóigazolásában, ezért javasoljuk, 
hogy befizetését: 
--- a korábban megküldött csekkekkel vagy online 
bankkártyás fizetéssel 2021. december 28-ig teljesítse, 
illetőleg 
--- az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
18100002-00054029-21010015 számú bankszámlájára 

2021. december 31-én 12 óráig utalja át. Átutalásnál, a 
közlemény rovatban mindenképpen tüntesse fel tagsági 
azonosítószámát azonosítószámát vagy adóazonosító 
jelét. 
 

BEFIZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 

Az egységes minimális havi befizetés (tagdíj) összege: 

3 000 Ft. A minimális tagdíj összegén felül bármikor 

teljesíthet eseti vagy rendszeres befizetéseket. 
 

Befizetési lehetőségek 

Egyéni befizetést legegyszerűbben átutalással teljesíthet, 

tagsági azonosítószáma vagy adóazonosító jele közlemény 

rovatba történő beírásával. Számlavezető bankjában 

állandó átutalási megbízást adhat. 

Az Allianz Egészég- és Önsegélyező Pénztár számlaszáma: 

18100002-00054029-21010015 
 

Továbbá befizetést teljesíthet honlapunkon vagy 

számlainformációs rendszerünkön keresztül is 

bankkártyával, online. 
 

Az egészség- és önsegélyező pénztári bankkártyás 

befizetések a befizetéstől számított 5. munkanapon jelennek 

meg a számlainformációs rendszerben. 
 

ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS 

 
A tárgyévi egyéni és munkáltatói befizetések, valamint a 
támogatóiadományok után 20% adó-visszatérítés vehető 
igénybe, legfeljebb 150 000 Ft összegben. 
Valamennyi, a pénztártag részére teljesített befizetés 

(munkáltatói tagdíjátvállalás, adomány és egyéni befizetés) 

után igénybe vehető a 20%-os mértékű adó-visszatérítés. 

  

SZÁMLAINFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

Figyelmébe ajánljuk a honlapunkra belépve elérhető 

számlainformációs rendszerünket, ahol hozzájárulhat az 

egyes dokumentumainak elektronikus feltöltéséhez. 

A hozzájárulás a „Dokumentumtár’’ menüpontban adható 

meg. Itt elérheti, és letöltheti korábbi és aktuális adó-

igazolásait, egyenlegértesítőit, valamint tagsági igazolását: 

www.allianz.hu / Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / 

SZÁMLAINFORMÁCIÓK 
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