
Mire használhatók az egészség- és 
önsegélyező pénztári szolgáltatások?

Az alábbiakban egy átlagos családban* leggyak-
rabban előforduló, az egyéni számláról egy év során 
finanszírozható szolgáltatásokat  soroljuk fel, illető-
leg azt, hogy mindezek finanszírozásához milyen 
összegű havi pénztári befizetés szükséges:

Leggyakoribb pénztári szolgáltatások Éves költések 
becsült 
összege*

Fogászat (pl. fogászati kezelés, fogszabályzó) 45.000 Ft

Nőgyógyászat 30.000 Ft

Egyéb orvosi vizsgálatok (ultrahang, bőrgyógyászat, 
laborvizsgálat stb.)

40.000 Ft

Szemészet (pl. szemészeti vizsgálat, szemüveg, 
kontaktlencse, szemműtét)

60.000 Ft

Gyógyszer 60.000 Ft

Gyógyászati segédeszköz (gyógymatrac, 
vérnyomásmérő, vércukorszint mérő stb.)

25.000 Ft

Gyógyhatású készítmények 12.000 Ft

Babaápolás (pelenka, tápszer, nedves 
babatörlőkendő, babasampon, babakrém, hintőpor)

180.000 Ft

GYED, GYESE, GYET kiegészítés 240.000 Ft

Beiskolázási támogatás (pl. egyetemi tandíj, 
gyermekruha, tanszer, kollégiumi díj)

400.000 Ft

Lakáscélú jelzálogtörlesztés támogatás 360.000 Ft

Szülési segély** (gyermek születés vagy örökbefogadás 
esetén)

-

Összesen évente*** 1.452.000 Ft

Javasolt havi pénztári befizetés a fenti költések alapján 35.000 Ft/hó

20%-os adójóváírással megtakarítható összeg 84.000 Ft/év

*   A minta alapjául szolgáló család: 2 felnőtt, 2 gyermek, 2 nagyszülő vagy 
testvér.

**   Maximum 1 millió Ft összeghatárig.
***  Amennyiben a saját becslése meghaladja az évi 750.000 Ft-ot, akkor 

javasolt egy vagy több családtag beléptetése a Pénztárba.
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Működési paraméterek
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Minimális havi tagdíj: 3 000 Ft

Belépési díj: 4 000 Ft, ami az első két havi tagdíjból kerül 
levonásra

Szolgáltatások díja: 0 Ft

Kártyadíj: az első egészségkártya ingyenes, majd ezt 
követően háromévente 3 000 Ft/kártya

Az éves befizetésekből a 
tag egyéni számlájára 
jutó összeg mértéke:

150 000 Ft éves befizetésig     92 %
150 001 Ft és 300 000 Ft közötti részből     95 %
300 000 Ft éves befizetés fölötti részből    97 %

Elérhetőségeink 

Székhely és személyes ügyfélszolgálat: 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Postacím: 1242 Budapest, Pf. 462
E-mail: epenztar@allianz.hu
Telefon: 06-1-429-1-429
Bankszámlaszámunk: 18100002-00054029-21010015

Optimalizálja családja  
        egészségügyi és  
   szociális kiadásait  
         adókedvezménnyel

Allianz Hungária Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár

ALLIANZ.HU
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Az egészségügyi és szociális kiadások területén az 
állami szerepvállalás arányának csökkenése tapasz-
talható. A lakosság egyre nagyobb hányada a piaci 
alapon szerveződő egészségügyi szolgáltatók felé for-
dul. Ebben a helyzetben az Allianz Hungária 
Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyújthat segítséget 
államilag támogatott megoldásokkal, melyek biztosít-
ják a tagok számára, hogy kiterjedt egészségügyi 
szolgáltatói partnerhálózatának köszönhetően az 
egészségügyi szolgáltatások és termékek széles körét, 
valamint egyes szociális kiadásaikat olcsóbban finan-
szírozhassák.

Racionalizálja családja egészségügyi és 
szociális kiadásait adókedvezménnyel

A pénztártagsági jogviszony keretében Ön és családja 
optimalizálhatja egészségügyi és szociális kiadásait. 
Az önkéntes pénztári befizetések után 20% adó-
vissza térítés igényelhető, legfeljebb 150 ezer forintig.

További lehetőség, hogy az egyéni számlán felhalmo-
zódó pénzeszközök egészét, vagy annak egy részét a 
tag döntése szerint kétéves időtartamra lekötheti, 
mellyel a 150 ezer forintos összeghatáron belül továb-
bi 10% adó-visszatérítésre válik jogosulttá. A tag 
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatásokra fordí-
tott kiadásai szintén további 10% adó-visszatérítésre 
jogosítanak.
A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az adó-
visszatérítésnek, valamint a Pénztár alacsony mértékű 
működési célú levonásainak köszönhetően mennyivel 
olcsóbban finanszírozhatják pénztártagjaink egész-
ségügyi és számos egyéb élethelyzetben felmerülő 
kiadásaikat (lásd: „Eredmény” oszlop):

Éves tagi  
befizetés összege

Felhasználható 
keretösszeg*

Eredmény 
(Egészségügyi célú 
többletfinanszírozás)

  36 000 Ft   40 320 Ft     4 320 Ft

  50 000 Ft   56 000 Ft     6 000 Ft

100 000 Ft 112 000 Ft   12 000 Ft

200 000 Ft 225 500 Ft   25 500 Ft

500 000 Ft 574 500 Ft   74 500 Ft

750 000 Ft 867 000 Ft 117 000 Ft

*befizetések mínusz működési költséglevonás, plusz adó-visszatérítés

Egészségpénztáron keresztül finanszírozható 
ellátások

A pénztári megtakarításaik segítségével a pénztárta-
gok és családtagjaik alacsonyabb ráfordítással jut-
hatnak hozzá:
–  gyógyszerekhez
–  gyógyászati segédeszközökhöz
–  csecsemő- és babaápolási termékekhez
–  látást javító termékekhez (pl. szemüveg, kontakt-

lencse)
–  orvosi vizsgálatokhoz és kezelésekhez
–  pénztártag betegsége miatt kieső jövedelem pótlása.

A pénztártagok és családtagjaik szabadon dönthet-
nek az általuk preferált egészségügyi szolgáltató kivá-
lasztásáról is.

Önsegélyező pénztári támogatások  

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások keretein 
belül (az egészségpénztári lehetőségeken felül) tag-
jaink – pénztári megtakarításaik terhére – igénybe 
vehetnek:
–  beiskolázási támogatást  

(tanszer, tankönyv, ruházat vásárlása)
–  gyermekszületés, örökbefogadás támogatását
–  csecsemőgondozási támogatást
–  gyermekgondozási támogatást
–  munkanélküliek támogatását
– lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támoga tását.

További érveink 

–  Az egészségpénztári megtakarítások örökölhetők 
vagy a törvényes örökös(ök) helyett 
kedvezményezett(ek) jelölhető(k) meg.

–  Munkáltatói szerepvállalás lehetősége, tagdíj 
átvállalása, cafeteria, támogatói adomány.

–  Akár kisebb összegek rendszeres megtakarítása is 
lehetséges.

–  Társigénylőt (házastárs, élettárs, gyermek, szülő, 
nagyszülő) is megnevezhet a pénztártag, aki a tag 
egyéni számlája terhére szintén egészségügyi szolgál-
tatásokat finanszírozhat, és termékeket vásárolhat.

Egészségbiztosítás

Az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár bőví-
tette a Pénztáron keresztül elérhető szolgáltatási 
palettát. Lehetőséget biztosítunk tagjainknak az 
Allianz EgészségMentor Start csoportos egészség-
biztosítás szolgáltatásainak eléréséhez. Az Allianz 
EgészségMentor Start egészségbiztosítással elér-
hető 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 diag-

nosztikai vizsgálatok megszervezése, költségtérí-
tése.

Amennyiben az adott szolgáltatás ellátási díja a 
szolgáltatási keretösszeget meghaladja, akkor 
a keretösszeg feletti rész megtérítése a biztosított 
pénztártagot terheli. További információkért keresse 
fel honlapunkat.

Egészségkártya

Pénztártagjaink részére a belépéskor díjmentes 
egészségkártyát bocsátunk ki, illetőleg a családta-
gok társkártyát igényelhetnek vásárlásaik meg-
könnyítése érdekében.
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átvállalása, cafeteria, támogatói adomány.

–  Akár kisebb összegek rendszeres megtakarítása is 
lehetséges.

–  Társigénylőt (házastárs, élettárs, gyermek, szülő, 
nagyszülő) is megnevezhet a pénztártag, aki a tag 
egyéni számlája terhére szintén egészségügyi szolgál-
tatásokat finanszírozhat, és termékeket vásárolhat.

Egészségbiztosítás

Az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár bőví-
tette a Pénztáron keresztül elérhető szolgáltatási 
palettát. Lehetőséget biztosítunk tagjainknak az 
Allianz EgészségMentor Start csoportos egészség-
biztosítás szolgáltatásainak eléréséhez. Az Allianz 
EgészségMentor Start egészségbiztosítással elér-
hető 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 diag-

nosztikai vizsgálatok megszervezése, költségtérí-
tése.

Amennyiben az adott szolgáltatás ellátási díja a 
szolgáltatási keretösszeget meghaladja, akkor 
a keretösszeg feletti rész megtérítése a biztosított 
pénztártagot terheli. További információkért keresse 
fel honlapunkat.

Egészségkártya

Pénztártagjaink részére a belépéskor díjmentes 
egészségkártyát bocsátunk ki, illetőleg a családta-
gok társkártyát igényelhetnek vásárlásaik meg-
könnyítése érdekében.
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Mire használhatók az egészség- és 
önsegélyező pénztári szolgáltatások?

Az alábbiakban egy átlagos családban* leggyak-
rabban előforduló, az egyéni számláról egy év során 
finanszírozható szolgáltatásokat  soroljuk fel, illető-
leg azt, hogy mindezek finanszírozásához milyen 
összegű havi pénztári befizetés szükséges:

Leggyakoribb pénztári szolgáltatások Éves költések 
becsült 
összege*

Fogászat (pl. fogászati kezelés, fogszabályzó) 45.000 Ft

Nőgyógyászat 30.000 Ft

Egyéb orvosi vizsgálatok (ultrahang, bőrgyógyászat, 
laborvizsgálat stb.)

40.000 Ft

Szemészet (pl. szemészeti vizsgálat, szemüveg, 
kontaktlencse, szemműtét)

60.000 Ft

Gyógyszer 60.000 Ft

Gyógyászati segédeszköz (gyógymatrac, 
vérnyomásmérő, vércukorszint mérő stb.)

25.000 Ft

Gyógyhatású készítmények 12.000 Ft

Babaápolás (pelenka, tápszer, nedves 
babatörlőkendő, babasampon, babakrém, hintőpor)

180.000 Ft

GYED, GYESE, GYET kiegészítés 240.000 Ft

Beiskolázási támogatás (pl. egyetemi tandíj, 
gyermekruha, tanszer, kollégiumi díj)

400.000 Ft

Lakáscélú jelzálogtörlesztés támogatás 360.000 Ft

Szülési segély** (gyermek születés vagy örökbefogadás 
esetén)

-

Összesen évente*** 1.452.000 Ft

Javasolt havi pénztári befizetés a fenti költések alapján 35.000 Ft/hó

20%-os adójóváírással megtakarítható összeg 84.000 Ft/év

*   A minta alapjául szolgáló család: 2 felnőtt, 2 gyermek, 2 nagyszülő vagy 
testvér.

**   Maximum 1 millió Ft összeghatárig.
***  Amennyiben a saját becslése meghaladja az évi 750.000 Ft-ot, akkor 

javasolt egy vagy több családtag beléptetése a Pénztárba.
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Működési paraméterek
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Minimális havi tagdíj: 3 000 Ft

Belépési díj: 4 000 Ft, ami az első két havi tagdíjból kerül 
levonásra

Szolgáltatások díja: 0 Ft

Kártyadíj: az első egészségkártya ingyenes, majd ezt 
követően háromévente 3 000 Ft/kártya

Az éves befizetésekből a 
tag egyéni számlájára 
jutó összeg mértéke:

150 000 Ft éves befizetésig     92 %
150 001 Ft és 300 000 Ft közötti részből     95 %
300 000 Ft éves befizetés fölötti részből    97 %

Elérhetőségeink 

Székhely és személyes ügyfélszolgálat: 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Postacím: 1242 Budapest, Pf. 462
E-mail: epenztar@allianz.hu
Telefon: 06-1-429-1-429
Bankszámlaszámunk: 18100002-00054029-21010015

Optimalizálja családja  
        egészségügyi és  
   szociális kiadásait  
         adókedvezménnyel

Allianz Hungária Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár

ALLIANZ.HU
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Szülési segély** (gyermek születés vagy örökbefogadás 
esetén)

-

Összesen évente*** 1.452.000 Ft

Javasolt havi pénztári befizetés a fenti költések alapján 35.000 Ft/hó

20%-os adójóváírással megtakarítható összeg 84.000 Ft/év

*   A minta alapjául szolgáló család: 2 felnőtt, 2 gyermek, 2 nagyszülő vagy 
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**   Maximum 1 millió Ft összeghatárig.
***  Amennyiben a saját becslése meghaladja az évi 750.000 Ft-ot, akkor 

javasolt egy vagy több családtag beléptetése a Pénztárba.
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Működési paraméterek
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Minimális havi tagdíj: 3 000 Ft

Belépési díj: 4 000 Ft, ami az első két havi tagdíjból kerül 
levonásra

Szolgáltatások díja: 0 Ft

Kártyadíj: az első egészségkártya ingyenes, majd ezt 
követően háromévente 3 000 Ft/kártya

Az éves befizetésekből a 
tag egyéni számlájára 
jutó összeg mértéke:

150 000 Ft éves befizetésig     92 %
150 001 Ft és 300 000 Ft közötti részből     95 %
300 000 Ft éves befizetés fölötti részből    97 %

Elérhetőségeink 

Székhely és személyes ügyfélszolgálat: 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Postacím: 1242 Budapest, Pf. 462
E-mail: epenztar@allianz.hu
Telefon: 06-1-429-1-429
Bankszámlaszámunk: 18100002-00054029-21010015

Optimalizálja családja  
        egészségügyi és  
   szociális kiadásait  
         adókedvezménnyel

Allianz Hungária Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár

ALLIANZ.HU
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