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ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS, ADATEGYEZTETÉS 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezései 
alapján a Pénztár ügyfeleit – így pénztártagjait is – azonosítani 
köteles. 
Amennyiben az Ön azonosításának státusza „nincs azonosítva”, akkor 
azonosítási eljárás lefolytatása szükséges, mellyel kapcsolatos további 
teendőiről kérjük, Pénztárunk honlapján tájékozódjon. 
Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztári 
kifizetések teljesítésének, illetve az egészségkártya használatának 
feltétele, hogy a tag teljeskörű azonosítása megtörténjen. 
A Pénztár által nyilvántartott adatai és nyilatkozatai 
naprakészségének biztosítása érdekében kérjük ellenőrizze az 
egyenlegértesítőn rögzített adatainak helyességét. Amennyiben 
azokban eltérést tapasztal, vagy a legutóbbi azonosítását követően a 
kiemelt közszereplői státuszát illetően változás történt, esetleg az 
okmányok cseréjére került sor, kérjük, hogy a Pénztár honlapjáról 
töltse le adategyeztető nyilatkozatunkat, és hiánytalanul kitöltve 
küldje meg postai úton a Pénztár részére személyi azonosító 
okmányának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának 
másolatával. A kitöltött nyomtatványt minősített elektronikus 
aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel 
(AVDH) ellátva, valamint a személyazonosító okmány és a 
lakcímkártya (lakcímet tartalmazó oldalának) szkennelt másolatát 
csatolva közvetlenül az e-mail címéről is megküldheti a Pénztár 
részére. 
Az adategyeztetési eljárás célja a Pénztár által vezetett ügyfélnyilván-
tartás karbantartása, pontosítása, valamint az esetleges hibás adatok 
korrigálása. 
Az egyeztetett adatok köre a pénztártagok személyes adatai mellett 
kiterjedhet az elérhetőségeinek egyeztetésére is (telefonszám, e-mail 
cím), amelyek a Pénztár szolgáltatásaival összefüggő 
kapcsolattartáshoz és azonosításhoz szükségesek. Az adategyeztető 
nyilatkozat, valamint további tájékoztatás a Pénztár honlapján érhető 
el: www. allianz.hu /Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / Ügyfél-
azonosítás és adategyeztetés 
 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 
Pénztárunk az Allianz EgészségMentor Start csoportos 
egészségbiztosítással bővített szolgáltatási palettát kínál 
pénztártagjainak. 
Az Allianz EgészségMentor Start egészségbiztosítással elérhető 
szolgáltatások köre:  

- számos kritikus betegséggel kapcsolatos vizsgálat és egyes 
járulékos költségek megtérítése; 

- nagyértékű képalkotó diagnosztikai (CT, MRI, PET-CT) vizsgálatok 

- megszervezése és megtérítése; 

- egynapos sebészeti ellátás megszervezése és megtérítése; 

- diagnosztikai (labor és egyéb kisebb értékű diagnosztikai) 
vizsgálatok megszervezése, költségtérítése. 

Amennyiben az adott szolgáltatás ellátási díja a szolgáltatási 
keretösszeget meghaladja, vagy az aktuális ellátással a keret kimerül, 
úgy a keretösszegen felüli rész megtérítése a biztosított pénztártagot 
terheli. 
További információkért keresse fel honlapunkat: www.allianz.hu / 
Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / Allianz Hungária Egészség- 
és Önsegélyező Pénztár / EgészségMentor Start 
 

A SZÁMLÁKAT AZ ALÁBBI MÓDON KÉRJÜK KITÖLTETNI 
 

Szolgáltatás igénybevétele esetén a vevő adatai: 
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószám: 18116870-1-42 
Tag/Társigénylő neve és a Tag tagsági azonosító száma 
 

Egészség és önsegélyező termék vásárlása esetén a vevő adatai: 
Tag/Társigénylő neve és címe, valamint a Tag tagsági 
azonosítószáma. 
Beiskolázási támogatásról szóló számla esetén kérjük feltüntetni a 
jogosult gyermek nevét is. 
 

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ELSZÁMOLÁSOK 
Számlák megküldése, igénybejelentés 
Papíralapú egyszerűsített számla alapján az igénybe vett szolgáltatás 
vagy megvásárolt termék kifizetése a pénztártag által aláírt, a Pénztár 
által rendszeresített és közzétett, mindenkor aktuális Igénybejelentés 
(egészségpénztári elszámolás esetén AHEOP-10, önsegélyező 
szolgáltatás esetén AHEOP-30) formanyomtatvánnyal együtt postai 
úton megküldve kezdeményezhető. 
 

Ettől eltérően a termék vásárlása esetén kiállított papíralapú, 
egyszerűsített számla egyszerű elektronikus másolatának (pl.: 
szkennelve vagy fotózva) és a kitöltött, fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-
hitelesítéssel (AVDH) ellátott Igénybejelentő nyomtatvány együttes 
elektronikus úton (e-mailben) történő megküldésével is igényelhető a 
kifizetés. 
 

Amennyiben a (pdf formátumban kiadott) számla fejléce tartalmazza 
az elektronikus/e-számla megnevezést, akkor kizárólag 
elektronikusan nyújtható be a Pénztárhoz a kitöltött, fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással, illetve azonosításra visszavezetett 
dokumentum- hitelesítéssel (AVDH) ellátott Igénybejelentő 
nyomtatvány együttes megküldésével. 


