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Egészség- és önsegélyező pénztári belépéshez a Belépési 
nyilatkozat mellett kérjük megküldeni személyazonosító 
okmányainak másolatát: 
 

- személyazonosító igazolvány mindkét oldalát vagy a kártya 
formátumú vezetői engedélyt vagy az útlevelet 

- lakcímkártya, lakcímet tartalmazó oldalát vagy tartózkodási 

jogot igazoló okmányát 

 
A kitöltött és aláírt Belépési nyilatkozatot, valamint az 

okmánymásolatokat a Pénztár postacímére (Allianz Hungária 

Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1242 Budapest, Pf. 462) 

szíveskedjen megküldeni. 

MIT KELL TUDNI AZ ÖNKÉNTES 

EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRRÓL? 

 Az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár kiváló eszköz 

arra, hogy havonta, vagy eseti jellegű tagdíj-

kiegészítéssel, élethelyzetüktől és lehetőségeiktől függően, 

rendszeres megtakarítással csökkentsük magunk és 

családunk egészségügyi-, valamint szociális kiadásait. 
 Az egyik legrégebben bevezetett öngondoskodási forma. 

 A pénztárak működése, jogszabályok által meghatározott 

keretek között, rendszeres felügyelti ellenőrzés mellett történik. 

 Minden befizetésre, akár munkáltatói, akár egyéni, 20% adó-
visszatérítés vehető igénybe. 

 A maximális adó-visszatérítés érvényesítésére befizetendő 

összeg 750 000 Ft/év, ami után 150 000 Ft/év visszatérítés 

igényelhető. 
 A befizetéseket a közgyűlés által elfogadott arányában osztja 

fel a Pénztár a fedezeti, működési és likviditási tartalékok 
között. A befizetések arányában a pénztári költségek 
sávosan meghatározott módon kerülnek levonásra.  

 A pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a 
pénztártag hitelezői, sem kívülálló harmadik személy hitelezői 

nem tarthatnak igényt. 

 Örökölhető megtakarítás, a törvényes örökös vagy a 
kedvezményezett részére. 

 Kedvezményezett jelölése esetén, az önkéntes pénztári 

megtakarítás nem része a hagyatéki eljárásnak. Örökös is 
jelölhető kedvezményezettnek. 

 Több kedvezményezett is megadható. A kedvezményezett 

személye bármikor megváltoztatható. 

 Társigénylő is megnevezhető, akinek társkártya igényelhető. 

 
 
 

 

MIÉRT AZ ALLIANZ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ 

PÉNZTÁR LEHET A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS? 

 Az Allianz Csoport megbízható hátteret biztosít, több mint 
130 éve működő nemzetközi pénzintézet. 

 Alacsony költségszerkezet ellenére stabil működés. 
 Már havi 3 ezer forint minimális tagdíjfizetéssel indítható 

öngondoskodás. 

 A belépést követően az első Egészségkártya ingyenes. 
 Tagdíjkiegészítés, befizetés adóoptimalizálás céljából 

bármikor lehetséges. 

 A vállalt tagdíj összege élethelyzettől függően módosítható. 

 Naprakész Számlainformációs rendszer, 

egyenleginformációk. 

 Bankkártyás online tagdíjfizetés. 

MIÉRT MOST LÉPJÜNK BE? 

Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az igény a 

magán orvosi szolgáltatások igénybevételére, ennek 

előnyei: 
 

- betegségek korai felismerése 
- sorban állás nélkül igénybe vehető 
- szakszerű, magas színvonalú ellátás 

- kevesebb időre esik ki a munkavállaló a munkából  

ELÉRHETŐSÉGEK 

Központi Ügyfélszolgálat: 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
 

E-mail: 
epenztar@allianz.hu 
 

Telefon: 
+36-1-429-1-429 
 

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

 
Bankszámlaszám: 
18100002-00054029-21010015 
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EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK FELOSZTÁSA 

Tagdíjbefizetések 
Fedezeti tartalékba 

(egyéni számlákra) 
Működési tartalékba Likviditási tartalékba 

150.000 Ft éves 

befizetésig 92,00% 7,99% 0,01% 

A 150.001 Ft és 300.000 Ft éves 

befizetés közötti részre 95,00% 4,99% 0,01% 

Az 300.000 Ft éves 

befizetés fölötti részre 97,00% 2,99% 0,01% 

 
A belépést követő első kéthavi befizetésből - a fenti költségfelosztáson felül - további 4 000 forint kerül jóváírásra a működési tartalékon. 
Az Alapszabályban meghatározott rendszeres tagdíjfizetési kötelezettség minimális összege 3 000 forint/hó. 

Bankszámlaszám befizetésekhez: 18100002-00054029-21010015    

 

 

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRON KERESZTÜL 

FINANSZÍROZHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

Orvosi szolgáltatások: magánorvosi ellátások 

(pl.: bőrgyógyászati, szemészeti, nőgyógyászati kezelés) 

COVID tesztek, laboratóriumi szűrővizsgálatok 

Otthoni gondozás: orvosi javaslat alapján, szakember 

által a beteg otthonában végzett gondozás, ápolás 

Fogászati kezelés: fogászati szakellátás, 

fogszabályozás 

Gyógyászati segédeszköz, optikai cikkek: szemüveg, 

kontaktlencse, vérnyomásmérő készülékek, ortopéd vagy 

gyógycipők (pl. Batz) 

Gyógyszerek és OGYI engedéllyel rendelkező 

gyógyhatású készítmények 
Csecsemő és babaápolási cikkek 
Betegápolási termékek 

ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI ELLÁTÁSOK 

- gyermekszületés, gyermek örökbefogadás, csecsemő-, 

  és gyermekgondozás támogatása 

- beiskolázási támogatás (tanszer, tankönyv, ruházat) 

- lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása 

- munkanélküliek támogatása 
 

 
 
 

 

 

EGÉSZSÉGMENTOR START 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 

Gyorsan és hatékonyan megszervezzük egészségügyi 

ellátását: 

- részben vagy egészben megtérítjük az egészségügyi 

  szolgáltatás költségeit 

- gyorsan kerülhet szakorvoshoz 

- váratlan betegségek esetén is számíthat ránk 

- telefonos ügyfélszolgálat 
 

Szolgáltatásainak az alábbi összeghatárig és időszakok 

mellett érhetők el: 
 
Kritikus betegségek 1 000 000 Ft/3év 
 
Diagnosztikai és labor vizsgálatok 25 000 Ft/év 
Nagyértékű képalkotó diagnosztika vizsgálatok 
(CT, MRI, PET-CT) 300 000 Ft/év 
 
Egynapos sebészet 300 000 Ft/év 

 

A szolgáltatás minden meglévő pénztártagunknak 

automatikusan jár feltéve, hogy az egyéni számláján 

havonta előre rendelkezésre áll a biztosítási díj fedezete. 

Egyéni egészségszámlája terhére havonta 85 Ft/fő összeg 

kerül átvezetésre az Allianz EgészségMentor Start Alapba. 

 

 
 
 
 

 


