
BEFIZETÉS A PÉNZTÁRBA 

1. Javasolt tagdíj: havi 5000 Ft, de ettől a pénztártag fizethet be többet vagy 
kevesebbet is. A nemfizető tagok esetében nem él kizárással a pénztár.  

 

2. Elvonások: a pénztár csak a tagok megtakarításainak hozamából vonhat el működési 
költséget, amennyiben a pénztártag nem fizeti meg az ajánlott tagdíjat!                    
Például: egész évi 50 ezer Ft megtakarítás esetén, 2%-os hozammal számolva, 
összesen 100 Ft hozamot vonhat el a pénztár tagdíj nemfizetés esetén.  

 
3. Befizetési módok:  

Az egészségszámla feltölthető átutalással vagy bankkártyás befizetéssel.  
A bankkártyás befizetés előnye, hogy nincs tranzakciós illeték. 
 
Átutalás esetén:  
Kedvezményezett: PRÉMIUM Egészségpénztár 
Számlaszám: 10918001-00000005-06060007 
Közlemény rovatban szükséges szerepeltetni a befizető nevét és tagi azonosítóját. 
 

            Bankkártyás befizetés>> 
 
 

CSODAKÁRTYA CSAK NÁLUNK!  

A Csodakártya a bankkártya és az egészségkártya összekapcsolása.  

Így a pénztártag akkor is vásárolhat egészségkártyájával, ha épp nincs pénz EP számláján, 

hiszen az a vásárlás pillanatában automatikusan, a kellő mértékig feltöltődik a megadott 

bankkártyáról. 

 

Csodakártyával egyszerű, mert: 

1. Nem kell előre feltölteni az egészségszámlát, sőt nem is kell pénzt tartani ott! 

2. Mivel EP számlájára minden csodakártyás vásárláskor pénz érkezik, minden forint 

után 20% adókedvezményre válhat jogosulttá a pénztártag. Az adókedvezmény max. 

összege évi 150 ezer Ft, az adóévben levont szja-előleg erejéig. 

 

A csodásítás pár perc alatt elvégezhető az Ügyfélportálon>> 

 

 

 

 

https://premiumegeszsegpenztar.hu/payment
https://portal.premiumegeszsegpenztar.hu/ep-bejelentkezes


VÉDŐHÁLÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAG 

A háromfajta egészségbiztosítással védjük tagjainkat havi 85 Ft-ért!  

Az egyedülálló szolgáltatáscsomag fillérekbe kerül, de hatalmas segítséget jelent, ha nagy a 

baj, vagy gyors diagnózisra van szükség. 

 

1. Védőháló szolgáltatáscsomagunk 23-féle kritikus betegség esetén (pl.: rák, infarktus) 

segíti fedezni az egészségügyi kezelés költségét 1 millió Ft-ig. 

1. Várólista biztosításunk 10 munkanapon belül biztosítja CT, MR vizsgálatok 

megszervezését, és ezek költségét évi 300 ezer Ft-ig átvállalja. 

2. Egynapos sebészeti ellátás keretében évi 300 ezer Ft-ig végeztethetőek el műtétek 

(pl.: mandulaeltávolítás, epekőműtét) magánellátásban, orvosilag indokolt esetben. 

 

A szolgáltatáscsomag díját tagjainktól negyedévente egy összegben (255 Ft) vonjuk. A 

Várólista és az egynapos sebészeti ellátás igénybevétele 2 hónapos várakozási időhöz kötött. 


