
REGISZTRÁLJON SZÁMLAINFORMÁCIÓS RENDSZERÜNKBE
TÖLTSE LE DOKUMENTUMAIT

Figyelmébe ajánljuk a honlapunkra belépve elérhető 
Számlainformációs rendszerünket, ahol hozzájárulhat az elekt-
ronikus iratküldéshez. A hozzájárulás a „Dokumentumtár” menü-
pontban adható meg. Itt elérheti és letöltheti adóigazolásait, 
egyenlegértesítőit, valamint tagsági igazolását.
Pénztárunk a 2018. évi adóigazolásokat és a 2018. december 
31-i fordulónapra készített egyenlegértesítőket már 2019. január 
31-e előtt elérhetővé tette tagjainak, az Egyéni számlák számla-
információs rendszerén keresztül. 

Papírmentes ügyintézéssel óvjuk és védjük együtt
környezetünket! Keresse fel honlapunkat: www.allianz.hu / 
Önkéntes Pénztárak / Egyéni számlák

PÉNZTÁRUNK ÖNSEGÉLYEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBEN 
AZ ALÁBBI FŐBB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTJA

Beiskolázási támogatás
A tanszervásárlásokon felül elszámoltathatja többek között – 
gyermeke iskoláztatásához kapcsolódóan a tanév során felme-
rülő – cipő- és sportcipővásárlások költségeit, sportruházat-, 
valamint egyéb felsőruházat-beszerzéseiről szóló számláit.
Mindezek mellett felhasználhatja megtakarítását tankönyv, fel-
sőoktatási tandíj, kollégiumi díj és albérleti díj támogatására is. 
A beiskolázási támogatás éves összege egy pénztártag részére 
gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi 
minimálbérrel megegyező összeg lehet, ami 2019-ben 149 000 Ft/
gyermek. 

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását a Pénztár:
– közvetlenül a folyósító hitelintézet felé utalja, vagy
–  a pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló 

dokumentum alapján a pénztártag részére fizeti meg.
A támogatás havi mértéke legfeljebb a havi törlesztőrészlet, de 
nem lehet több, mint a tárgyév első napján érvényes havi minimál-
bér 15%-ának megfelelő összeg, ami 2019-ben havi 22 350 Ft.

Gyermekszületés és örökbefogadás támogatása 
A gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén a tag 
megtakarítása terhére nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás, 
melyet a Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő 
részére biztosíthat. Maximális összege gyermekenként 1 000 000 Ft.

Csecsemőgondozási támogatás
A csecsemőgondozási támogatást a tag pénztári számlájáról, 

a tag javára a Pénztár a csecsemőgondozási díj (CSED) és 
a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítéseként nyújtja a folyósí-
tás időtartama alatt, legfeljebb ezen ellátások alapjául szolgáló 
összeg (nettó jövedelem) mértékéig.

Gyermekgondozási támogatás
A Gyermekgondozási támogatás a gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYESE) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) össze-
gének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az 
ellátás összegével megegyező mértékben, a tag egyéni számlá-
ján lévő megtakarított összeg erejéig.

CAFETERIÁT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

2019. január 1-jétől a munkáltatói tagdíjátvállalás – a jogsza-
bályi változások következtében – a munkabérrel megegyezően 
adózik, ezzel egyidejűleg a pénztártag adó-visszatérítést érvé-
nyesíthet a munkáltatói hozzájárulás után is.
Pénztárunk már tavaly ősszel felvette a kapcsolatot munkáltatói 
partnereivel, és egyeztetéseket folytatott a munkáltatói szerep-
vállalás átalakításáról. Kérje munkáltatójától ezt a juttatást! 
Amennyiben a jövőben munkáltatója mégsem vállalná át – a 
megváltozott körülmények miatt – önkéntes pénztári tagdíjá-
nak részben vagy egészben történő megfizetését, akkor kérjük, 
térjen át az egyéni tagdíjfizetésre. 2019-től már valamennyi Ön 
részére teljesített befizetés (munkáltatói tagdíjátvállalás, ado-
mány és egyéni tagdíjfizetés) után igénybe vehető a 20%-os mér-
tékű adó-visszatérítés, amelynek felső határa évi 150 000 Ft.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRBÓL FINANSZÍROZHATÓ ELLÁTÁSOK

A pénztári ellátásokhoz változatlan feltételek mellett juthatnak 
hozzá pénztártagjaink és családtagjaik. Az adókedvezménynek 
köszönhetően továbbra is alacsonyabb ráfordítással érhetnek 
el orvosi vizsgálatokat és kezeléseket, illetőleg vásárolhatnak 
gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, csecsemő- és 
babaápolási termékeket, látást javító eszközöket (pl. szemüve-
get, kontaktlencsét).

TAGDÍJFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az egységes minimális havi tagdíj összege 2 000 Ft. A minimális 
tagdíj összegén felül bármikor teljesíthet eseti vagy rendszeres 
befizetéseket.
A munkáltatók szerepvállalásának háttérbe szorulásával a pénz-
tártagok egyéni tagdíjfizetési hajlandósága folyamatosan növe-
kedett az elmúlt években. Optimalizálja egészségügyi, vala-
mint szociális kiadásait az adó-visszatérítésre jogosító egyéni 
tagdíjcélú befizetései növelésével. 
A Pénztár számlaszáma: 18100002-00054029-21010015 
Az egyéni befizetések módozatairól szóló tájékoztatónkat meg-
találja honlapunk nyitó oldalán: www.allianz.hu / Önkéntes 
Pénztárak / Tagdíjfizetés > Egészség- és Önsegélyező Pénztár

HÍRLEVELÜNK TARTALMÁBÓL:
Dokumentumok letöltése Számlainformációs rendszerünkből
Önsegélyező pénztári szolgáltatások
Cafeteriát érintő jogszabályi változások
Egészségpénztárból finanszírozható ellátások
Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk

PÉNZTÁRI HÍRLEVÉL
Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
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