


A PRÉMIUM Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár számokban 

 Alapítás éve: 2002 

 Magyarország 2. legnagyobb  

 egészségpénztára 

 Több mint 200.000 pénztártag 

 19 000 szolgáltató partner 5-30%-os 

  szolgáltatói kedvezményekkel 

 7 100 kártyaelfogadóhely 

 8 milliárd Ft vagyon 

 

 

 



A PRÉMIUM A NAGY PÉNZTÁRAK KÖZÜL A 

LEGKISEBB ELVONÁSSAL MŰKÖDIK*  

* Az 50 000 fő feletti versenytársak érvényes alapszabálya alapján a működési elvonást és a kártyadíjakat figyelembe véve 

A havi 5 000 és 25 000 Ft közötti befizetések esetén a legmagasabb jóváírt összeg 
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600 Ft/ év** 



Miért jó a PRÉMIUM 

Széleskörű szolgáltatás nyújtás: 

 

 
• Hagyományos egészségpénztári szolgáltatások 

• Önsegélyező szolgáltatások 

• VÉDŐHÁLÓ csomag 3 egészségbiztosítással 

minden tagnak 

• Választható Pajzs szolidáris alap 

• Saját Egészségközpont 

 

 

Befizetés egyéni számlára: 

 
• Átutalás 

 

• Csoportos beszedés 

 

• Bankkártyás befizetés 

 

• Munkáltatón keresztül történő befizetés 

 

 

 

Kifizetés egyéni számláról: 

 
• Számla kifizetési határidő: 3 munkanap (az 

év 9 hónapjában) 

 

• A benyújtott számlának nincs lejárata 

 

• Alsó utalási limit: 500 Ft, postai kifizetés 

esetén 3000 Ft 

 

• Részkifizetés 

 

EXTRA szolgáltatások: 

 
• Ügyfélportál 

• Mobilapplikácó 

• Visszahívás kérés a weben 

• Chat 

• E-mail küldő szolgáltatás 

• Sms küldő szolgáltatás 

• Hírlevelek 

 



„Hagyományos” egészségpénztári szolgáltatások 

Magánorvosi ellátások Gyógyszer és 

gyógyászati 

segédeszközök 

Orvostechnikai 

eszközök 

Szemüveg, 

kontaktlencse 

Gyógytorna, 

gyógymasszázs, 

fizioterápia 

Kieső jövedelem 

pótlása 

Csecsemőápolási 

termékek, pelenka, 

tápszerek 

Számos más 

szolgáltatás 



ÖNSEGÉLYEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

Szülés vagy örökbefogadás: 

 Szülési támogatás  

Ha a gyerek 

kisbaba: 

Gyermeknevelési 

szolgáltatás 

Egyszeri pénzbeli szolgáltatás.  

Maximális összeg: 1 000 000 Ft 
Utalás bankszámlára, szabadon 

felhasználható 

Ha a gyerek óvodás 

vagy iskolás:  

Taníttatási 

támogatás  

Rendszeres pénzbeli szolgáltatás.  

Maximális összeg: CSED 

vagy GYED ideje alatt a 

korábbi jövedelem (maximum 

a megállapított ellátás alapjául 

szolgáló összeg), Utalás 

bankszámlára, szabadon 

felhasználható 

GYET és GYES esetén a 

megállapított ellátás összege 

A számlával igazolt tényleges költségek 

térítése a bankszámlára való utalással 

Maximális összeg: Évente, gyermekenként 

az év első napján érvényes minimálbér 

(2017-ben 127 500 Ft) 

Elszámolható: tankönyv, taneszköz vagy 

gyermekruházat (ideértve a kabátokat, 

cipőket, alsóruházatot is) vásárlását igazoló 

számla. 



ÖNSEGÉLYEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

Ha a gyerek 

főiskolás vagy 

egyetemista:  

hallgatók 

költségének 

térítése 

Ha a hozzátartozónk  

ápolásra szorul:  

Ápolási intézetben  

gondozás térítése 

Lakáshitel– 

 Hiteltörlesztési  

támogatás 

A számlával igazolt tényleges 

költségek térítése a bankszámlára 

való utalással 

Maximális összeg: Havonta, 

gondozottanként a minimál 

nyugdíj erejéig (2017-ben 

28 500 Ft) 
Elszámolható: ápolási, gondozási 

intézet díja 

A számlával igazolt tényleges 

költségek térítése a bankszámlára 

való utalással 

Maximális összeg: Évente, 

gyermekenként az év első 

napján érvényes (2017-ben 

127 500 Ft) 
Elszámolható: tandíj, térítési díj, 

kollégiumi díj, albérleti díj 

Rendszeres pénzbeli szolgáltatás, 

a tag felé történő átutalással.  

Maximális összeg: Havonta, az 

év elején érvényes 

minimálbér 15%-a (2017-ben 

havi 19 125 Ft) 



VÉDŐHÁLÓ Csoportos egészségbiztosítás, akár 1 000 000 Ft-os 

Egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé 

23 kritikus betegség (infarktus, rák, agyvérzés, stb.) bekövetkezése esetén* 

 

VÁRÓLISTA CT, MRI vizsgálatok 10 napon belül ingyenesen évente  

300 000 Ft összeghatárig** 

 

EGYNAPOS SEBÉSZET: szakorvosi javaslat esetén egynapos sebészeti 

ellátás keretében elvégezhető műtét évi 300 000 Ft keretösszeg erejéig *** 

 

HAVIDÍJA Mindössze 85 Ft, Pénztár negyedévente csoportosítja át 

a tagok egyéni számlájáról. (A pénztártagnak lehetősége van lemondani) 

 

VÉDŐHÁLÓ + VÁRÓLISTA: BIZTONSÁG 

MINDEN PÉNZTÁRTAG SZÁMÁRA! 

* A biztosítás díját negyedévente vonja le a pénztár , ha van a számlán egyenleg. Szolgáltatás akkor igényelhető, ha a betegség 

megállapításának időpontjában a biztosítás élő.  Leghamarabb a taggá válást követő negyedévben lehet jogosult igénybe venni 

** Leghamarabb a taggá válást követő negyedév harmadik hónapjától lesz jogosult igénybe venni  

*** az igénybevétel 2 hónapos várakozási időhöz kötött, meglévő tagok esetén is 

 

Minden pénztártagra automatikusan kiterjed, de lemondhatja 



Opcionális PAJZS szolgáltatáscsomag 

havi 1990 Ft díjért  

• 24 órás Egészségügyi Call Center 

• Kétévente menedzserszűréshez hasonló komplex 

belgyógyászati szűrővizsgálat 

• Gyógyszertámogatás maximum 50 000 Ft 

• Várólista egészségbiztosítás PET CT-vel, maximum évi 100 000 Ft 

• Orvosi másodvélemény-szolgáltatás 

• Járóbeteg ellátás várakozási idő nélkül INGYENESEN 11 

orvosszakmában maximum évi 100 000 Ft 

 

Közeli hozzátartozó részére is kérhető! 



SWISS PRÉMIUM Egészségközpont 

A Prémium EP tagjai számára 20% kedvezmény a listaárból 

• Szakorvosi járóbeteg ellátás 
• Diagnosztika (UH, röntgen) 
• Fogászat 
• Járóbeteg csomagok 

(menedzserszűrés) 
 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjCu4i62dPUAhWBcBoKHUeEBP4QjRwIBw&url=http://habfelirat.hu/referenciak&psig=AFQjCNElB1m6deTu5ZqP6SUszdL_u02kdQ&ust=1498297981853172


ÜGYFÉLPORTÁL 

• Megtekintheti a kihasználható adó-visszatérítést 

mértékét, az egészségpénztári biztosítások 

érvényességét; 

• Időrendi sorrendben nyomon követheti: 

• könyvelt egyéni- és munkáltatói befizetéseit, 

• leadott számláit, 

• egészségkártyával történt vásárlások adatait; 

• Bármikor elérheti elektronikusan tárolt 

dokumentumait, például: 

• tagsági okiratát 

• személyre szabott azonosítási adatlapját 

• adóigazolásait 

• Az új, PÉNZTÁRI PLUSZ menüpontunk alatt 

megtekintheti az egészségpénztári kártyájának 

adatait 



PRÉMIUM MOBILAPP 

• Nyomon követheti: 

• egészségpénztári egyenlegét, illetve 

adóvisszaírás keretét, 

• a Pénztárnál megadott személyes adatait 

• költéseit és beküldött számláit; 

• Egyszerűen, azonnal feltöltheti 

egészségszámláját bankkártyával; 

• Szerződött szolgáltatókat, kártya-

elfogadóhelyeket tud keresni a Pénztár 

szolgáltatói között; 

• „Szolgáltatók a közelben” menüpont alatt GPS 

segítségével a közelében lévő, a Pénztárral 

szerződött szolgáltatókat is könnyen megtalálja. 

 

 

Android, IOS és Windows phone alapú rendszeren 

is elérhető 

 



Tudnivalók a beolvadásról 

• A tagsági jogviszony folytatólagos, a tagi azonosító: jelenlegi tagi azonosítója + 300 000; 

• Továbbra is lehet használni a NAVOSZ-os kártyákat, a migráció ideje alatt is folyamatosan; 

• Tájékoztató levelet küldünk a beolvadást követően e-mailen és postai levél útján is; 

• E-mailen keresztül folyamatosan informáljuk az ügyfeleinket, ezért NAGYON FONTOS, 

hogy tudjuk a TAGOK AKTUÁLIS – nem NAV-os, hanem publikus - E-MAIL CÍMÉT! 

• Ügyfélportálunkra a honlapunkon nagyon egyszerűen regisztrálhat; 

• Elszámolandó egyéni számlát a következők szerint állíttassa ki: 

 

 

 

 

• A PRÉMIUM Egészségpénztár címére beküldött, NAVOSZ Egészségpénztár nevére, 

címére kiállított számlákat 2017. december 31-ig fogadjuk be! 

• Egyéni számlájára az alábbi módokon fizethet be: 

 
• Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: +36 1 999 96 96;  kapcsolat@premiumpenztarak.hu  

 

• Így kommunikálhat még velünk: sms; chat, mobil applikáció, webes portál 

Szolgáltatás igénybevétele esetén 
PRÉMIUM Egészségpénztár 
1138 Budapest, Váci út 135-139. 
Pénztártag, vagy közeli hozzátartozója neve 
PRÉMIUM tagi azonosító 

Termék vásárlása esetén: 
pénztártag, vagy közeli hozzátartozója neve 
Pénztártag, vagy közeli hozzátartozója címe 
PRÉMIUM tagi azonosító 

 Bankkártyával  Átutalással  Csoportos beszedés  Munkáltatón keresztül 

mailto:kapcsolat@premiumpenztarak.hu
mailto:kapcsolat@premiumpenztarak.hu


  ÖRÜLNÉNK, HA TAGJAINK KÖZÖTT 
ÜDVÖZÖLHETNÉNK! 

 



MELLÉKLETEK 



A hat legnagyobb taglétszámú, országos lefedettségű 

egészségpénztár összehasonlítása – költségek és befizetés 



A hat legnagyobb taglétszámú, országos lefedettségű 

egészségpénztár összehasonlítása – szolgáltatások 



Működése – A befizetésekből elkülönített 

néhány százalékból működtetjük 

 Egyéni befizetés  

 Munkáltatói befizetés 

  + CSODAKÁRTYA ! ! ! (CSAK A PRÉMIUMNÁL!) 

 

 

Befizetés 
Egészségszámlán 

jóváírva 

Költség az ügyfél 

számára 

Befizetés évi 

120 000 Ft-ig 93,5 % 6,5 % 

Befizetés évi 

120 001 Ft-tól 95,5 % 4,5 % 

+ kártyadíj: éves szinten 600 Ft 

A tagnak csak akkor van költsége, ha befizet a számlára.  

Ha nem használja, nem kerül neki pénzbe! 

Ügyfél NETTÓ  

megtakarítása: 

 20% adókedvezmény - 

költség  

= 13-15 % 



Hogyan tudja elkölteni az egészségpénztári 

egyenlegét? 

Egészségpénztári kártyával 

 POS terminálon a gyógyszertárakban és más egészségügyi 

szolgáltatónál 

 webáruházban 

Készpénzzel 

 Fizetéskor számlát kell kérni, és azt beküldeni a 

Prémiumnak 

 A beérkezett számla az egészségpénztári egyenlegből 

kifizetésre kerül a tag bankszámlájára 3 munkanapon belül  

 

 



Pénztárhasználat előnyei tehát… 

Pénztártagnak 

 20% adókedvezmény, évente maximum 150 000 Ft  

   az egész család  orvosi kiadásai után! 

 Egészségügyi szolgáltatóknál 5-30% kedvezmény 

Munkáltatónak 

 Munkabértől kedvezőbb adózás (43,66%) 

 Hosszú távon egészségesebb munkavállalók 

 Egészségbiztosítás „fillérekért” minden dolgozónak 

 Lehetőség az adóvisszatérítésre 

 



HOGYAN MŰKÖDIK?  

Az Egészségkártyát mostantól össze lehet kötni a  bankkártyával. Egyszer kell 

megtenni, ezután pedig ha nincs elég pénz az Egészségkártyán a vásárláskor, a 

szükséges összeget automatikusan kipótoljuk a bankkártyáról. 

 

MIÉRT JÓ? 

 nem kell bajlódni az egészségszámla feltöltésével, sem a számlák 

beküldésével 

 mivel az egészségszámlára minden vásárláskor pénz érkezik, így minden 

forint után automatikusan 20% adókedvezményre válik jogosulttá 

 

Tehát még külön befizetnie sem kell, és mégis jár az 

adókedvezmény 

Kell ennél több?  
 

 

 

A legújabb innováció: 

  CSODAKÁRTYA ! ! ! 
Megalkottuk az egyetlen egészségpénztári kártyát, amiről 

sosem fogy el a pénz! 



A legújabb innováció: 

  CSODAKÁRTYA ! ! ! 

https://www.youtube.com
/watch?v=MBjED4TPUjg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MBjED4TPUjg
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Önsegélyező – PRÉMIUM Családi Kassza 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R
nd-sq2LIHg  
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