
Munkáltatói 

előnyök

 Kedvezményes adózással adható: egyes meghatározott juttatásként számolható el.

 Nyújtható egységesen vagy differenciáltan

 Rendszeresen vagy alkalomszerűen is juttatható

 Adható jutalom vagy prémium formájában

 A munkáltatónak nincs adminisztrációs feladata: a Pénztár végzi az elszámolást.

 Egészségmegőrző szűrésekre: akár konkrét szolgáltató is megjelölhető.

 Bármilyen – a Pénztár Alapszabályában szereplő – konkrét szolgáltatásra:

Gyógyszerek, gyógyhatású eszközök, egészségügyi kezelés, szakorvosi ellátás, 

szemüveg, kontaktlencse.

 Igény esetén a támogatottak köre meghatározható, és csoportonként más-más 

szolgáltatás adható (csoportonként egységes összegben)

 Egészségpénztári szolgáltatások esetén nincs munkavállalói adóvonzat, csak 

munkáltatói: 33,04% 

(Önsegélyező szolgáltatás esetén a munkavállalói közteher: 24,92%)

Munkavállalói 

előnyök

 Továbbra is kaphat támogatást munkáltatójától egészségügyi kiadások 

finanszírozására

 Széleskörű felhasználási lehetőség: munkáltató döntése alapján.

 Nincs adóvonzata

Egészségügyi szűrővizsgálatot adna munkavállalóinak? 

Akkor jutalmazza dolgozóit célzott egészségpénztári szolgáltatással és 

nyújtsa a szűrővizsgálatot ennek keretében, kedvező adózással!

Amennyiben a munkáltató:

• egészségügyi szűrést biztosít munkavállalóinak, úgy bérként adózik, ellenben ha 

• kedvező adózású célzott szolgáltatásként adja a szűrést, úgy megtakaríthat:
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Mire adható

https://www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/ep_szolgaltatasi_tablazat.pdf
https://www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/osp_szolgaltatasi_tablazat.pdf


 A támogatott munkavállalói kör meghatározása

 Támogatói szerződés megkötése (ha egyes csoportokat eltérő módon támogat, 

úgy több szerződést szükséges kötni)

 A támogatott munkavállalók tájékoztatása:

Csak egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállalók támogathatók.

Munkavállalói 

feladatok

 Belépés a Pénztárba (amennyiben még nem pénztártag)

 A célzott egyenleg kétféleképpen használható fel:

a., A munkavállaló készpénzzel vagy bankkártyával használja fel a célzott egyenleget: 

a szolgáltatásról számlát kér, benyújtja azt a Pénztárnak/munkáltatójának* 

számlaösszesítő kíséretében, majd a Pénztár kifizeti számára a számla ellenértékét. 

A célzott egyenleg az ügyfélportálon kérdezhető le. 

b., A munkavállaló nem fizet a szolgáltatás igénybevételekor: a Pénztár fizeti ki a 

szolgáltató részére az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét.

* Megállapodás szerint.
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A célzott szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének folyamata:
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Kérdés esetén forduljon bizalommal vállalati kapcsolattartóinkhoz.

További információt a www.otpep.hu-n olvashat.

https://magan.otpportalok.hu/fooldal/
https://www.otpegeszsegpenztar.hu/hu/munkaltatok/ajanlatkeres
https://www.otpegeszsegpenztar.hu/hu/munkaltatok/celzott-szolgaltatasok

