Szolgáltatások

Gyógyszerek

VTSZ:
3004-3006.
TEÁOR: 47.73

Gluténmentes
élelmiszerek

Példák leggyakrabban igénybevett termékekre és szolgáltatásokra
A Pénztár által elfogadott termékek az alábbiak:
- minden törzskönyvezett és gyógyszertárban készített (magisztrális, FONO) gyógyszer, valamint
speciális gyógyászati célra szánt tápszer;
- minden az aktuális OGYI listán szereplő készítmény;
- homeopátiás szerek;
- anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek;
- gyógyvizek és gyógyiszap.
A fentiekben felsorolt termékek házhozszállítása szintén elszámolható, melyek megvásárolhatóak
bármely forgalmazónál. Az elszámolásnak nem feltétele az OTP Egészségpénztár és a forgalmazó
partner között megkötött szerződés.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pénztár nem fogadhatja el az
alábbiakban felsoroltakat:
- az OGYI listán nem szereplő gyógyhatású készítmények és
OÉTI számmal rendelkező táplálék kiegészítők;
- rágógumi, cukorkák;
- gyümölcsteák;
- bébiételek, bébi víz, tápszernek nem minősülő tejpépek;
- kozmetikumok (pl.: samponok, felnőtt naptejek, ajakír).

OÉTI által nyilvántartásba vett, és a kiadott listán szereplő gluténmentes speciális élelmiszerek.
A számlán szerepelnie kell a termék pontos megnevezésének és az OÉTI számnak.
A gluténmentes termékek a Pénztárral nem szerződött szolgáltatóknál is megvásárolhatóak.

Nem finanszírozhatóak az OÉTI nyilvántartásában nem szereplő gluténmentes speciális élelmiszerek.

Gyógyászati
segédeszköz

- Azon termékek megvásárlásának támogatása lehetséges, amelyek orvosi rendelvényre készülnek (ortopédcipő, hallókészülék, szemüveg, gyógymatrac), vagy ORKI, OTH, OTI, CE, EMKI, KI
számmal rendelkeznek, avagy vámtarifa szám alapján gyógyászati segédeszköznek minősülnek
(amennyiben csak CE szám kerül feltüntetésre, akkor szükséges a termék megfelelőségi nyilatkozatát is csatolni);
VTSZ:
- vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, lázmérő, izomstimulátor, légtisztító, infralámpa, inhalátor,
9018-9021.
masszázságy, masszírozó termékek, gyógypapucs és ezek tartozékai (mandzsetta, tesztcsíkok);
TEÁOR: 47.74
- kötszerek, tapaszok, betegápolási cikkek (pl.: ágytál, gumilepedő, pelenkák/betétek stb.) és ezek
A számla
javítása valamint tartozékai;
tartalmi eleme, - gipszek, botok, járókeretek, szobaszék és kerekesszék;
mely a
- kontaktlencse, és kontaktlencse ápoló;
beazonosításhoz - termékenységi, terhességi tesztek, óvszer;
szükséges
- csecsemőápolási termékek (törlőkendő, pelenka, cumi, cumisüveg, anyatejgyűjtő zacskó, naptej,
fürdető, fültisztító stb.).
A fentiekben felsorolt termékek házhozszállítása szintén elszámolható, melyek megvásárolhatóak
bármely forgalmazónál (pl.: hipermarketek). Az elszámolásnak nem feltétele az OTP Egészségpénztár és a forgalmazó partner között megkötött szerződés.

Egészségügyi
szolgáltatás

Az OTP Egészségpénztár valamennyi, az OEP által finanszírozott, nem finanszírozott, vagy csak
részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatást elszámol. Az elszámolhatóság feltétele:
- az egészségügyi szolgáltatást szerződéssel rendelkező partnernél vegye igénybe a pénztártag
(pl.: fogászat, nőgyógyászat, szülészet, bőrgyógyászat, belgyógyászat, sebészet, szenvedélybetegségekről leszoktató programok*, alapellátás, járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg ellátás, hotelszolgáltatás, prevenciós szűrőprogramok)
- a Pénztár a plasztikai sebészeti beavatkozások esetén csak és kizárólag a helyreállító műtéteket
finanszírozza.
(* Egészségügyi szolgáltatónál és természetgyógyásznál is igénybe lehet venni, amely ebben az
esetben adómentes!)

TESZOR:
86.20-86.23.
Számla tartalmi
eleme

Példák igénybe nem vehető termékekre és szolgáltatásokra

A Pénztár nem támogatja:
- azon termékek megvásárlását, melyek nem rendelkeznek
minősítő számokkal (ORKI, OTH, OTI vagy CE, EMKI, KI), mint
például: cipő, papucs, ágynemű, matrac, olló, fésű, vízhőmérő, stb;
- a szemüveg, és hallásjavító készülék vásárlását, ha nem áll
rendelkezésre orvosi javaslat.

A Pénztár nem finanszírozza tagjai részére az egészségügyi
szolgáltatásokat, amennyiben:
- a szolgáltatónak nincsen szerződése az OTP Egészségpénztárral, vagy az OEP-el;
- az adott szakterületre szerződése alapján nem jogosult szolgáltató;
- plasztikai sebészeti beavatkozásoknál az esztétikai műtéteket a Pénztár nem finanszírozza.
- nem került kiállításra az orvosi javaslat a prevenciós egészségügyi szűrővizsgálatokat megelőzően.

Szolgáltatások

Példák leggyakrabban igénybevett termékekre és szolgáltatásokra

Példák igénybe nem vehető termékekre és szolgáltatásokra

Egészségügyi
szolgáltatás
(folytatás)

TESZOR:
86.20-86.23.
Számla tartalmi
eleme

Ha a prevenciós szolgáltatásokat (szűrővizsgálatának költségeit) egészségpénztári számláról fedezi, akkor a kifizetett összeg 10%-át visszaigényelheti adójából! Ilyen lehet például a méhnyakrákszűrés, az emlőrákszűrés, a vastagbélrákszűrés, a prosztatarákszűrés, a mozgásszervi szűrés,
az AIDS-szűrés, a mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, valamint a fogászati szűrés.
A fentiek az adott szolgáltatás pontos megnevezése mellett vehetők igénybe, továbbá a prevenciós egészségügyi szűrővizsgálatok elszámolásához orvosi javaslat szükséges!

Otthoni
gondozás

TESZOR: 86.22
Számla tartalmi
eleme

- Szerződött szolgáltatónál az igénybevevő részére kiállított orvosi javaslat alapján (házi ápolói
szakszolgálat, szociális gondozószolgálat), valamint
- OEP szerződéssel rendelkező szolgáltatóknál az igénybevevő részére kiállított orvosi javaslat
alapján finanszírozható.

A Pénztár nem finanszírozza tagjai részére a szolgáltatásokat,
amennyiben:
- a szolgáltatónak nincs szerződése az OTP Egészségpénztárral;
- nincsen orvosi javaslat.

Gyógytorna,
gyógymasszázs,
fizioterápia

TESZOR: 86.90
Számla tartalmi
eleme

A szolgáltatás az OTP Egészségpénztárral szerződött szolgáltatónál vehető igénybe.

Nem finanszírozható, amennyiben a szolgáltatónak nincsen
szerződése az OTP Egészségpénztárral.

Megváltozott
egészségügyi
állapotú
személyek
rehabilitációja

Hatósági igazolás alapján a megváltozott egészségügyi állapot fennállása esetén bármely szolgáltatónál megvásárolható:
- a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő eszközök (pl.: kapaszkodó, korlát, emelőeszköz beszerzése, lakókörnyezet átalakítása), valamint
- a vakok és gyengénlátók eszközei, beleértve a vakvezető kutyát és annak ellátását is (pl.: Braille
írással készült könyvek, folyóiratok, hangoskönyv).

Nem finanszírozható a hatósági igazolás hiánya esetén.

Kieső jövedelem pótlása

A munkáltató által kiállított igazolás alapján fizethető ki a Pénztárból kizárólag a Pénztártag részé- Nem finanszírozható a munkáltató által kiállított igazolás hiáre. Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható honlapunk „Nyomtatványok” menüpontja alatt. nya vagy annak hiányos kitöltése esetén (pl.: pecsét hiánya).
A fog-és szájápolási termékek, mint például: fogkefe, fogkrém, fogselyem.
Adókötelesen igénybe vehető szolgáltatás!

Gyógyteák,
fog- és
szájápolók

Sporteszköz

Természetgyógyászat

VTSZ: 9506
Számla tartalmi
eleme
TEÁOR: 47.64

TESZOR: 86.90
Számla tartalmi
eleme

A sportfelszerelések (pl.: kerékpár, korcsolya, síléc, sí szemüveg stb.), a szabadidősportok eszközei
(pl.: sátor, hátizsák, túrabot, horgászbot, orsó, damil stb.) és a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközök (pl.: kar-, könyök-, térd- és fejvédő) bárhol megvásárolhatóak.
Adókötelesen igénybe vehető szolgáltatás!

Nem támogathatóak a testi épségre az általánosnál veszélyesebb sportok eszközei és védőfelszerelései (pl.: jégcsákány
hegymászáshoz, vagy a küzdősportok esetén a bokszkesztyű),
valamint a sporteszköznek nem minősülő termékek (pl.: sportruházat, úszósapka, úszódressz, sportcipők, haleledel, horgászszék).
Nem elszámolható a Pénztárban a sporteszköz, amennyiben
nem azonosítható a termék, vagy gyűjtőnéven szerepel a
számlán a megnevezése (pl.: horgászcikk, sporteszköz, termékkódok stb.).

A szolgáltatás az OTP Egészségpénztárral szerződött szolgáltatónál vehető igénybe (pl.: fülakupunktúra, kineziológia, biorezonancia, keleti mozgás és masszázs terápia).
Adókötelesen igénybe vehető szolgáltatás!

Nem finanszírozható, amennyiben a szolgáltatónak nincsen
szerződése az OTP Egészségpénztárral.

Magyarázat: VTSZ: Vámtarifa szám; TEÁOR: Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási rendszere; TESZOR: Termékek és Szolgáltatások osztályozási rendszere
Amennyiben kérdése merül fel az egyes tételek elszámolhatóságával kapcsolatosan, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz
az info@otpep.hu e-mail címen vagy telefonon, a 06-1-3-666-555 hívószámon.
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