
A családbarát
cafeteria elem



Bevezető

A sakkban a különböző tulajdonságú bábuk 
mozgásának összehangolásával lehet sikert elérni. 
A cafeteria is csak akkor működik jól, ha mindenki 

megtalálja benne a számára legmegfelelőbbet.

Dolgozóinak nem kell sakkoznia,

hogy megkapják a juttatást
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Miben különbözik a többi cafeteria elemtől?

• Leginkább a hagyományos egészségpénztárakra hasonlít, de
azoknál lényegesen szélesebb felhasználási körrel bír

• A Pénztárba befizetett összeg nem vész el, nincs lejárata, sőt az
elhelyezett összeg kamatozik

• Ha valaki megtakarításként használja, akkor 10% adókedvezményt
vehet igénybe, függetlenül az összeg befizetőjétől (munkáltatói
befizetés lekötésénél is jár az adókedvezmény)

• Akár adó és járulékmentes is lehet a munkáltatónak

• Akármilyen életszakaszban vannak a dolgozók, mindenki talál
olyan szolgáltatást, amivel könnyen felveheti a munkáltatótól
kapott összeget



Miben különbözik a többi cafeteria elemtől?

• Az önsegélyező pénztár a többi önkéntes pénztár közül elsősorban a
családbarát szolgáltatásaival emelkedik ki.

– családalapítóknak – szülési támogatás

– családalapítás után lévőknek – szülés utáni lecsökkenő jövedelem
kiegészítése

– iskoláskorú gyermekkel rendelkezőknek - iskoláztatási támogatás

– Nagycsaládosoknak – GYET kiegészítés

• Választ ad az életkockázatokra.

– bármilyen okból lecsökkenő jövedelem kiegészítése

– egyes események esetén a költségek finanszírozása

• Magas kamat.

– A nagyobb összeget megtakarítóknak lehet fontos, hogy az elért hozam
kamat adómentes és hozama a bankoknál elérhető kamatot meghaladja.



Szolgáltatásaink

Ha alaposan megvizsgáljuk az alkalmazottak 
igényeit, akkor vehetjük észre, hogy az IZYS 
mennyire kézenfekvő megoldásokat kínál.



Népszerű szolgáltatásaink

Szülési támogatás

A szülés 
komoly költségekkel jár, 

ezért érdemes időben

elkezdeni a felkészülést

Akár 
2.000.000 Ft vehető fel

Nem szükséges

számlákat, csak a szülési 
anyakönyvi kivonatot 

bemutatni



Népszerű szolgáltatásaink

Gyermeknevelési támogatás

Szülést követően az 
otthon maradó szülő 

jövedelme kiegészíthető

Támogatásként a kieső 

jövedelem vagy a kapott ellátás 
közül a kisebb vehető fel

Igényelheti az édesanya, a férj és 
az otthon maradó szülő szülei



Népszerű szolgáltatásaink

Iskoláztatási támogatás

A családi költségvetést minden 

évben rendszeresen terhelő kiadás

Szolgáltatásként gyermekenként

évi 138.000 Ft vehető fel

Számlák bemutatásával elszámolható 
a ruházat, tankönyv, tanszer, 

egyetemi tandíj, kollégium, vagy 
albérlet is

Kombinálható az iskolautalvánnyal



Népszerű szolgáltatásaink

Nagycsaládosok támogatása

A háromnál több gyermeket vállaló

szülők támogatása

Legkisebb gyermek nyolcadik 
életévének betöltéséig adható

A havonta felvehető összeg 
maximum 28.500 Ft lehet.



Népszerű szolgáltatásaink

Közüzemi díjak

A népszerűbb nevén lakásrezsi kiadások 
finanszírozhatók az IZYS számláról

Bármely közmű szolgáltató számlája 
benyújtható, legyen az:

- víz
- gáz

- villany
- közös költség

- szemétszállítás

Havonta maximum a minimálbér 15%-áig 
védendő fogyasztók számára



Népszerű szolgáltatásaink

Lakáshitel törlesztés

Három feltétel:
Jelzálog

Lakáscél
Hitelintézeti igazolás a törlesztő 

részletekről

Nincs szociális helyzet vizsgálata: 
együttköltözők száma, szoba szám

Havonta maximum a minimálbér 15%-áig
2018-ban 20.700 Ft



Népszerű szolgáltatásaink

Idős közeli hozzátartozó vagy 
nyugdíjcélú megtakarítás

Idős hozzátartozóink számára fizethetünk 
idősotthoni ellátást vagy 

otthoni ápolást

Vagy a saját javunkra megtakaríthatunk 
nyugdíjcéljából is.

A nyugdíjpénztárakkal ellentétben az 
IZYS csak biztonságos eszközökbe helyezi 

tagjai megtakarításait

A két évre lekötött betéteket 10% 
adókedvezménnyel honorálja az Állam, 

vagyis 20 éves futamidőnél az állam 
többet tehet hozzá, mint amekkora a 

befizetés összege volt



Népszerű szolgáltatásaink

Felkészülés az életkockázataira

Számíts a legjobbra, 
készülj fel a legrosszabbra

Az élet tele van veszélyekkel, amelyek 
bárkivel megtörténhetnek. Utólag 

ezekben az esetekben gyakorlatilag 
tehetetlen az előre nem gondolkodó 

Mire célszerű felkészülni?
Betegség

Megváltozott munkaképesség
Munkanélküliség

Tűz és elemi kár otthonunkban
Temetés



Népszerű szolgáltatásaink

Egészségpénztári szolgáltatások

Gyógyszer és gyógyhatású 
készítmény vásárlás,

Gyógyászati segédeszköz vásárlás,

Táppénz kiegészítés

Temetési segély

Vakok támogatása

Hátrányos helyzetűek életvitelét 
segítő speciális eszközök 

támogatása



Megtakarítás

Az IZYS-nél elhelyezett összeg a 
Magyar Állam által garantált 

hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokba kerülnek 

befektetésre

Ezért, a banki kamatokat meghaladó 
hozamot tudnak elérni tagjaink

A pénztári hozamot nem terheli sem 
kamatadó, sem kamatehó

A válság éveiben is 9-10 % közötti 
nettó hozamot kaptak tagjaink



Előnyeink

• A legtöbb szolgáltatás számla bemutatása nélkül, vehető 
igénybe, csak a szükséges igazolásokat kell megküldeni

• Egyszerű, mert nincs kuponos, jegyes megoldás és nem 
kell minden hónapban egy alkalmazottnak kiosztania a 
dolgozók között, csak egy átutalást kell indítani és 
megküldeni a hozzátartozó adatszolgáltatást, hogy 
ki(k)nek a számláján írjuk jóvá

• Kényelmes, akár minden hónapban a pénztártag 
bankszámláján jóváíródik az összeg és azt úgy és arra  
költheti el ahogy/amire szeretné.



Költségek

Minimum havi tagdíj 3.000 Ft/hó, ami nem költséget jelent 
és amiből 2.775 - 2.823 Ft kerül az egyéni számlára és a tag 
számára szolgáltatásokra elkölthető.

A pénztártagoknak lehetőségük van a vállalati befizetésen 
felül is összeget elhelyezniük. Az egyéni befizetések 20%-t 
visszakapják adókedvezmény formájában.

Belépéskor van egyszeri 4.000 forintos belépési díj és 2.000 
forintos kártyadíj, mely kétévig érvényes és automatikusan 
megújul, ha nem mondja le a tag.



Miért az IZYS? 

Vállalat számára:
• Gyors és hatékony bevezetés
• Nagy tapasztalat a bevezetés során, letisztult folyamatok
• Alacsony adminisztrációs igény
• Új szolgáltatásokkal bővíthető a meglévő cafeteria rendszer

Dolgozók számára:
• Az on-line rendszer segítségével mindig pontosan nyomon követhető a

számlák alakulása
• Az ügyfélszolgálaton jól felkészült szakemberek várják az ügyfelek hívását
• Az önsegélyező pénztári területen kiemelkedően magas kamat, párosul az

alacsony kezelési díjakkal
• Az önsegélyező pénztárak az egyszerű felhasználhatóság miatt gyorsan

fejlődnek



IZYS Önsegélyező Pénztár

Köszönjük a figyelmet


