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Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Pénztári Hírlevél

Változó név – bővülő szolgáltatások

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvény 2015. december 22-én kihirdetett módosításában az egyik 
fontos változás, hogy az egészségpénztárak 2016. január 1-jétől 
önsegélyező szolgáltatásokat is nyújthatnak.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Pénztárunk élt a törvény adta lehető-
séggel, így ezáltal még szélesebb körű szolgáltatási palettát tudunk 
biztosítani pénztártagjaink számára.
A bővülő szolgáltatásokat Pénztárunk névváltozása is jelzi, így hiva-
talos nevünk 2016. január 1-jétől Allianz Hungária Egészség- és 

Önsegélyező Pénztár.

Tekintse meg részletes tájékoztatónkat a Hírlevél hátoldalán!

Kedvezményes számlanyitási lehetőségek 

Közreműködését 4 000 Ft ajándékkal köszönjük meg

Amennyiben az Ön közreműködésével egy új pénztártag létesít  
tagsági jogviszonyt az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező 
Pénztárban,  valamint a belépő pénztártag egyéni számlájára leg-
alább 10 000 Ft összegű tagdíjbefi zetés érkezik, megajándékozzuk 

Önt egy 4 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal. Az akcióval kap-
csolatos részletekről honlapunkon a www.allianz.hu / Pénztárak /

Akciók, kedvezmények menüpont alatt tájékozódhat.

Növelje tagdíjbefizetéseit, amivel ingyenes Prémium 

biztosítási csomagot biztosítunk Önnek 

(Új belépő tagoknak is)

Az Allianz Pénztárak fontosnak tartják pénztártagjaik nyugdíj, egész-
ségügyi és önsegélyező célú megtakarításainak folyamatos növeke-
dését, melynek elősegítésére a két pénztár 2016.01.01-jei kezdettel 
akciót hirdet az alábbiak szerint.

Amennyiben Ön vállalja, hogy nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és 
önsegélyező pénztári rendszeres havi tagdíjbefi zetéseinek mér-

tékét legalább 1 000 forinttal megemeli, akkor az alábbi bizto-

sítási csomagot biztosítjuk az Ön számára. Ahány ezer forinttal 
emeli meg tagdíjbefi zetését, annyi szorosára növeljük a biztosítási 
összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Prémium biztosítás szolgáltatásai
Biztosítási összeg egy 

egységnyi fedezet esetén*

életbiztosítás haláleseti szolgáltatás 200 000 Ft

baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás 600 000 Ft

baleset-biztosítás baleseti rokkantság 400 000 Ft

baleset-biztosítás kórházi térítés 4. naptól 500 Ft

baleset-biztosítás csonttörés, csontrepedés 3 000 Ft

baleset-biztosítás kis műtéti szolgáltatás 5 000 Ft

baleset-biztosítás nagy műtéti szolgáltatás 40 000 Ft

*  Egy egységnyi fedezet 1 000 Ft tagdíjemelésre és 1 év időtartamra értendő (az idő-
tartam maximálisan 5 év lehet).

Példa: Ön megemeli 2 000 Ft összeggel a nyugdíjpénztári befi zetését, 
egyúttal belép Egészség- és Önsegélyező Pénztárunkba és 2 000 Ft össze-
gű tagdíjat havi rendszerességgel befi zet, ez alapján 4 egységnyi fedezet-
re lesz jogosult.

Ez esetben kérheti a táblázatban felsorolt 1 000 Ft tagdíjemelés esetén 
biztosított  Prémium biztosítást 4 évig, vagy 4-szeres biztosítási fedezetet 
kér 1 évig, de dönthet úgy is, hogy 2-szeres biztosítási fedezetet kér 2 évig. 
Az akció pénztáranként külön-külön is érvényes, így az Ön részére nem 
szükséges feltétel, hogy mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen.
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Hírlevelünk tartalma:

•  változó név – bővülő szolgáltatások
•  kedvezményes számlanyitási lehetőségek
•  ingyenes Prémium biztosítási csomag
•  önsegélyező pénztári szolgáltatások



Az Allianz Pénztárak a fent részletezett biztosítási csomaggal – a sa-
ját szolgáltatásaikkal kiegészítve – egy olyan széles körű szociális hálót 
tudnak pénztártagjaik részére biztosítani, ami kiterjed az időskori anya-
gi biztonságtól kezdve a rendszeres és eseti egészségügyi kiadások fe-
dezetén át a hátramaradottak segélyezésére is.

A kedvezményt úgy tudja érvényesíteni, hogy az akciós részvételi lapon 
vállal legalább 1 000 Ft tagdíjnövelést, melynek megfelelő befi zetés havi 
rendszerességgel beérkezik Pénztárunkhoz. Az akció részletes feltétele-
iről honlapunkon a www.allianz.hu / Pénztárak /Akciók, kedvezmények 
menüpont alatt tájékozódhat, és az akciós részvételi lapot is itt töltheti le.

Vegye igénybe az Allianz Pénztárak által kínált kedvezményes 

biztosítási csomagot, egyben növelje nyugdíj, egészség és önse-

gélyező célú megtakarításait!

Fontos tudnivalók az önsegélyező támogatások 

igénybevételéhez

180 napos egyenleg számítása

Bizonyos önsegélyező szolgáltatások igénybevételéhez a vonatkozó 
jogszabályok előírják legalább 180 nappal korábban elhelyezett összeg 
rendelkezésre állását.
Ilyen szolgáltatásnak minősülnek: gyermek születéséhez kapcsolódó 
ellátás, beiskolázási támogatás, munkanélküliek támogatása, lakáscélú 
jelzáloghitel törlesztés támogatása.
A szolgáltatások igénybe vehető összegének felső határát jogszabály 
határozza meg, a maximális értékösszeg a pénztártagra és a szolgálta-
tásra jogosultakra együttesen érvényes.

A Pénztár az önsegélyező szolgáltatásokat egyéni szolgáltatásként nyújt-
ja. Az önsegélyező támogatások kifi zetése várakozási időhöz kötött. 
Minden befi zetett összeget (egyéni tagdíj, munkáltatói hozzájárulás, 
adomány) és a más pénztárból áthozott tőke összegét a befi zetés napjá-
tól számított 180 nap elteltével lehet önsegélyező szolgáltatások fi nan-
szírozására igénybe venni.* Az önsegélyező szolgáltatások fi nanszírozása 
hozam és adókedvezmény jóváírásból időbeli korlát nélkül történhet.

A 180 napos egyenleg számításának menete

Szolgáltatási igény napját (2016.03.07.) 180 nappal megelőző 
(2015.09.07.) felhasználható egyenleg (két dátum között 
vizsgált időszak)

75 400 Ft

Egyenleget növelő tényezők a vizsgált időszakban 

Adójóváírás (2016.03.01) 36 000 Ft

Hozam (2015.12.31) 300 Ft

Tagdíjbefizetés (2015.12.15.) (Önsegélyező szolgáltatásra 
nem használható fel.)* 45 000 Ft

Egyenleget csökkentő tényezők a vizsgált időszakban 

Szolgáltatás kifizetés (2016.01.28.) -43 100 Ft

Egyéni számla egyenlege 2016.03.07-én 113 600 Ft

Ebből önsegélyező szolgáltatásra felhasználható 68 600 Ft

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a megfelelő igénybejelentő 
nyomtatványon a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezé-
sét, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló 
dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a 
Pénztárhoz benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A Pénztár az önsegélyező szolgáltatást a hiánytalanul beérkezett szolgálta-
tási igény nyilvántartásba vételét követő 25 munkanapon belül fi zeti ki.

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatások szabályai

A pénztári csecsemőgondozási támogatások megállapításának alapja 
az ellátás (CSED, GYED) és az annak alapjául szolgáló összeg (az ellá-
tást megelőző nettó jövedelem) különbözete a folyósítás időtartama 
alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (az ellátást megelő-
ző nettó jövedelem) mértékéig.
A pénztári gyermekgondozási támogatások megállapításának alapja 
a gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás 
(GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfel-
jebb az ellátással megegyező összegben.

Beiskolázási támogatás szabályai

A beiskolázási támogatás egy nevelési év kezdési, tanévkezdési támo-
gatás, mellyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyer-
mek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló 
törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tan-
könyv, taneszköz, ruházat árának, valamint a felsőoktatásról szóló 
törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elis-
mert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 
25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifi zetett 
költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérí-
tése biztosítható. A szolgáltatás rendszeres kifi zetésként igényelhető 
albérleti-, kollégiumi díj esetében, egyébként eseti jelleggel gyerme-
kenként maximum az éves összeghatárig.
Az óvoda/iskolalátogatási igazolást vagy annak másolatát elégséges az 
adott/érintett tanévben először benyújtott szolgáltatási igénnyel együtt 
benyújtani. Az igazolás érvényességét a Pénztár rendszerében rögzíti.
A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyerme-
kenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér le-
het. A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 nap és a 
tanév utolsó napját követő 15 nap között a 2016. január 1-jét köve-

tően kiállított és teljesített számla alapján történik.
A családi pótlékra jogosult pénztártag és/vagy társigénylő által 

vásárolt termékekről és szolgáltatásokról, a pénztártag nevére, 

címére kiállított eredeti számlán a társigénylőt és a szolgáltatás-

ra jogosult gyermek nevét is jelölni kell.

A munkanélküliek támogatásának szabályai

A támogatás összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg (az ellá-
tást megelőző nettó jövedelem) és a folyósított összeg különbözete, a 
folyósítás időtartama alatt.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának szabályai

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatását kizárólag a tag vehe-
ti igénybe. A pénztártagnak be kell nyújtania a Pénztár részére a köz-
jegyzői okiratba foglalt lakáscélú jelzáloghitel szerződésének eredeti 
példányát teljes terjedelemben vagy annak hiteles másolatát. Hiteles 
másolatnak minősül a közjegyző által készített hiteles másolat vagy az 
eredeti példány alapján a Pénztár központi ügyfélszolgálatán, illetve az 
Allianz ügyfélkapcsolati pontokon készített másolati példányt. A támo-
gatás havi mértéke legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi mi-
nimálbér 15 százalékának megfelelő összeg.
A támogatás összegét a Pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet ré-
szére fi zeti meg minden hónap első munkanapján. A támogatás fo-
lyósítása – a feltételek fennállása esetén – a hitelszerződés lejáratának 
időpontjáig folyamatos.




