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Tisztelt Kártyabirtokos!

Pénztárunk jelen tájékoztatójával az új Allianz Egészség-
kártya aktiválásához, valamint használatához kíván segít-
séget nyújtani. Amennyiben már rendelkezett korábban 
Egészségkártyával, akkor régi kártyája az érvényesség 
mezőben feltüntetett hónap utolsó napjáig, vagy az új kár-
tya aktiválásáig használható.

Kártya aktiválása
A kiküldött Egészségkártya biztonsági okokból inaktív. Az 
aktiválást a kézhezvételt követően bármikor kezdemé-
nyezheti:
–  telefonon, a +36 1 382-7640 számon 0-24 órában;
–  online, a Pénztár honlapján elérhető Számlainformációs 

felületre történő bejelentkezést követően, az „Egészség-
kártya” menüpontban. Az online kártyaaktiválást – ide  értve 
a társkártya aktiválását is – kizárólag a pénztártag kez-
deményezheti a Pénztár Számlainformációs rendszerén 
keresztül.

Az Egészségkártya használatának feltételei
–  az Egészségkártyát  1 éven belül aktiválni kell
–  az Egészségkártyán feltüntetett érvényességi időt köve-

tően nem használható a kártya
–  a pénztártagnak azonosítottnak kell lennie
–  a tag azonosítása során regisztrált személyazonosító 

okmánynak érvényesnek kell lennie
A kártyahasználattal kapcsolatos további információkat a 
Pénztár honlapján érhet el.

Kiegészítő kártyainformációk
–  Az Egészségkártyához PIN kód nem tartozik.
–  Az Egészségkártya használata díjmentes.
–  Az Egészségkártya érvényességi ideje 3 év.
–  A kártya lejáratát követően – amennyiben Ön a lejára-

tot megelőző második hónap első napjáig nem nyilatko-
zik a megújítás lemondásáról, akkor – a Pénztár legyár-
tatja és kipostázza az új kártyáját.

Az Egészségkártya használatának részletes feltételeiről 
szóló információkat, valamint a Kártyahasználati szabályza-
tot Pénztárunk honlapján, a www.allianz.hu / Befektetések 
és Nyugdíj / Pénztárak / Allianz Hungária Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár / Egészségpénztári szolgáltatások / 
Egészségkártya oldalon keresztül érheti el.

Egészségkártyája használatával kapcsolatos további kér-
déseivel kérjük, hívja fel telefonon Kártyaközpontunkat 
(Patika Zrt.):  +36 1 382-7640
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Az Egészségkártya díja
A kártya kiállításának költsége 3.000 Ft, a kártya érvé-
nyességi ideje 3 év.
A kártyadíj levonása a pénztártag egyéni számlájáról tör-
ténik.
A tagsági jogviszony létesítését követően kiadott első 
Egészségkártya ingyenes.

Kártyaelfogadó helyek
A kártyaelfogadó helyek listája megtalálható a Pénztár 
honlapján, a „Szolgáltató partnereink listája” alkalma-
zásban. Partnereink többségénél Egészségkártyával is 
fizethet.

Vásárlás Egészségkártyával
–  a kártyával az egyéni számlán rendelkezésre álló 

összeg erejéig tud fizetni
–  a kártya nem használható, ha a vásárolt áruk együttes 

értéke nem éri el az 1.000 Ft-ot
–  10.000 Ft feletti vásárlás esetén a szolgáltató (az üzlet, 

a fogorvos, a patika stb.) kérheti a kártyahasználó sze-
mélyazonosságának igazolását

–  a kártyát óvni kell minden mágneses térhatástól, mert a 
mágnescsíkon lévő adatok megsérülhetnek

A kártya letiltása
Amennyiben a pénztártag vagy a Társkártya-birtokos 
elvesztette Allianz Egészségkártyáját, azt a lehető legha-
marabb le kell tiltani, hogy illetéktelen ne használhassa! 
A letiltást a Kártyaközpont telefonszámán (+36 1 382-
7640) vagy a Pénztár online Számlainformációs felületén 
az „Egészségkártya” menüpontban kezdeményezheti  
0-24 órában.
Online Egészségkártya letiltást – ideértve a társkártya 
letiltását is – kizárólag a pénztártag kezdeményezhet.

Társkártya igénylése és használata
Társkártyával az a 16 éven felüli – a Pénztárhoz bejelen-
tett – társigénylő rendelkezhet, aki számára a pénztártag 
azt a Pénztártól igényli.

Társkártya-igénylést is a honlapról letölthető „Kártya 
igénylőlap” nyomtatványon lehet benyújtani. A társkár-
tyához is a pénztártag egyéni számlája nyújt fedezetet. 
A társkártya díja 3.000 Ft, amely a pénztártag egyéni 
számlájáról kerül levonásra, érvényességi ideje 3 év.

Igénybe vehető szolgáltatások
Az Egészségkártyával csak azok a szolgáltatások vehe-
tők igénybe és csak azok a termékek vásárolhatók meg, 
melyeket a mindenkor hatályos „Szolgáltatási szabály-
zat” rögzít. Ennek betartása a pénztártag felelőssége.
Amennyiben az Egészségkártya felhasználása nem felel 
meg a hatályos jogszabály, illetve a „Szolgáltatási sza-
bályzat” előírásainak, akkor a Pénztár értesíti, és egyben 
felszólítja a pénztártagot, hogy az igénybe vett szolgálta-
tás ellenértékét fizesse meg a Pénztár felé.
Amennyiben a pénztártag pótlólag nem fizeti be a jogo-
sulatlanul igénybe vett szolgáltatás összegét, vagy nem 
pótolja az egyéb hiányosságokat, akkor az igénybe vett 
szolgáltatás a hatályos jogszabályok alapján a pénztár-
tag SZJA- és SZOCHO-köteles jövedelmének minősül, ami-
ről a Pénztár adóigazolást (jövedelemigazolást) köteles 
kiállítani.
Az elszámolható termékek és szolgáltatások listája megta-
lálható a honlapunkon: www.allianz.hu / Befektetések és 
Nyugdíj / Pénztárak / LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK / 
Egészségpénztári dokumentumok / Szabályzatok/Elszá-
molható egészségpénztári termékek és szolgáltatások 
útmutatója

Ügyfél-azonosítás
Tájékoztatjuk, hogy Pénztárunk kifizetést – ideértve a 
kártyahasználatot is – „a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” 
szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kizárólag azonosított 
pénztártag részére teljesíthet.

További információkért keresse fel honlapunkat.
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