Mire jó az egészségpénztári számla?

3 dolog, amiért jó pénztártagnak lenni
Avagy miért éri meg egészségügyi megtakarításról gondoskodni?
Egészségügyi kiadása mindenkinek van: ki szemüvegre, kontaktlencsére, ki gyógyászati segédeszközre, vagy
bőrgyógyászra költ rendszeresen, gyógyszerre és fogászatra pedig mindenki áldoz. Jó hír azonban, hogy
20 százalékkal növelheti forrását, amennyiben egészségpénztári számlájáról rendezi e kiadásait.
Az egészségpénztári megtakarítás 20 százaléka visszaigényelhető ugyanis.

A PÉNZTÁRTAGSÁG 3 FŐ ELŐNYE, avagy miért éri meg egészségügyi megtakarításról gondoskodni:
1. Akár 150 000 Ft ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS évente, avagy 20% VISSZAJÁR egészségügyi megtakarításából.
Az egészségpénztári számlára befizetett összeget a pénztártagok egészségügyi (pl.: gyógyszer, magánorvos) és
önsegélyező (pl.: születési támogatás, lakáshitel törlesztési támogatás) kiadásokra használhatják fel, a befizetett
megtakarítás után pedig 20%, akár 150 000 Ft adó-visszatérítésre nyílik lehetőség.

2. EGY TAGSÁG = TÖBB HASZNÁLÓ.
Egészségpénztári tagságával családja egészségét is támogathatja. Bejelentést követően közeli hozzátartozói is
élvezhetik egészségpénztári számlája előnyeit, kedvezményeit, Társkártyával családtagjai is vásárolhatnak
(pl.: házastárs, gyermek, szülő, nagyszülő, testvér).

3. AZ ÉLET VALAMENNYI SZAKASZÁBAN csökkenti az egészségügyi kiadásokat:

10-ES ÉVEK

SZÜLETÉS

„Bárcsak előbb hallottunk volna az
egészségpénztárról! Második gyermekünk
születésekor már egészségpénztári számlámra
vásároltuk ugyanis a pelenkát, tápszert,
babafürdetőt és a törlőkendőt is, sőt, még a
4D ultrahang vizsgálatot is, így 150.000 forintot
igényelhettünk vissza egy év alatt!
Nagyon nagy a választék.
Köszönjük a kicsi nevében is!”
Ottó (31 éves, édesapa)

„Lányom 19 éves korára szánta rá magát
a fogszabályzó viselésére. Ugyan a
TB-támogatásról épp lecsúsztunk, ám az
egészségpénztárnak köszönhetően így is
részesülhetünk kedvezményben, hiszen
20 százalékot visszaigényelhetünk az árból.
A fogszabályozást pedig sosem késő elkezdeni!”
Tekla (49 éves, asszisztens)

20-AS ÉVEK

„Sajnos nagyon rosszak a fogaim,
így rendszeresen járok fogorvoshoz.
Még szerencse, hogy fizethetek
egészségpénztári kártyámmal,
így négy tömés után az ötödik
tulajdonképpen ajándék!
Nagyon megéri!”
Tibor (28 éves, informatikus)

40-ES ÉVEK

„Spórolás céljából léptem be az
egészségpénztárba, mert szemüveges
lettem, és hát egyébként egy vagyonba kerülne
a dolog. Így viszont egyáltalán nem megterhelő
egy-egy nagyobb kiadás, még egy
dioptriás napszemüvegre is beneveztem!
Ráadásul egy – tagoknak szóló –
szuper akciót is kifogtam az optikában!”
Olga (39 éves, eladó)

30-AS ÉVEK

„Közel 10 éve léptem be az
OTP Egészségpénztárba, persze
akkor még nem tudtam, hogy végül nem
egészségügyi kiadásaimat csökkentem
általa. Jelzáloghitel van a lakásomon,
így nagyon jól jön, hogy a törlesztés egy
részét (akár 30 000 forintot) a pénztári
számlámról fizethetem.”
Petra (34 éves, tanár)

50-ES ÉVEK

40-ES ÉVEK

„Rendszeresen szedek
gyógyszert a cukorbetegségem miatt.
Az állandó egészségügyi kiadás miatt
döntöttem úgy, hogy belépek az OTP
Egészségpénztárba. A visszaigényelt összeget
megelőzésre fordítom: szűrővizsgálatokra
költöm, legutóbb például bőrgyógyásznál
jártam. Hab a tortán, hogy a szűrővizsgálatok
után további 10% adó-visszatérítés jár!”
Tivadar (45 éves, jogász)

„Sajnos idős édesanyám gondozásra szorul,
intézményben ápolják. Amikor az otthonban jelezték,
hogy OTP Egészségpénztárban elszámolható számlát adnak,
tüstént beléptem. Korábban nem tudtam, hogy a gyógyuláson túl
olyan élethelyzetekben is támaszkodhatok pénztári számlámra,
mint a gyermeknevelés, az álláskeresés, vagy az idősgondozás.
Arra kell csupán ügyelnem, hogy olyan összeg erejéig
igényelhetem az önsegélyező támogatást,
amit már legalább 180 napja befizettem.”
Piroska (51 éves, könyvelő)

Az adó-visszaigénylés lépései:
1. Fizessen be egészségpénztári számlájára!
2. Jövő év január 31-ig elküldjük Önnek a (bevalláshoz és a visszaigényléshez) szükséges igazolást az idei
adó-visszatérítésre jogosító befizetésekről, valamint az adóköteles és jogosulatlan tételekről.
3. Adóbevallásában nyilatkozzon egészségpénztári tagságáról és rendelkezzen adójáról!
4. A bevallás leadását követő 30 napon belül a NAV megküldi pénztári számlájára a visszaigényelt összeget.
Ezt újabb egészségügyi kiadásokra fordíthatja, vagy akár készpénzként is felveheti – önsegélyező szolgáltatás esetén.

Ha kérdése lenne, keressen minket alábbi elérhetőségeinken:
a www.otpep.hu, a www.otpportalok.hu, a www.facebook.com/otpep és a www.golyavaro.hu oldalakon,
e-mailben az info@otpep.hu címen,
telefonon a +36 (1) 3666 555 telefonszám hívása után az 1-es menüpontban,
személyes ügyfélszolgálatunkon a 1133 Budapest, Váci út 80. alatt.

