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Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-i
dátummal alakult meg a Fővárosi Bíróságon a 16. Pk. 60.284 /
2005 / 2 bejegyző végzéssel.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől 2005.
novemberében kapta meg a tevékenységi engedélyt, miután
teljesítette a szigorú követelményeket.

Alapítás



Alapítás

Missziónk az, hogy egy olyan pénzügyi terméket /
szolgáltatást, megtakarítási lehetőséget nyújtsunk, amivel
tagjaink alacsony költség ráfordítás mellett, jelentős állam-
kincstári hozzájáruláshoz és kedvező hozamhoz jutnak.

Alacsony 
költségráfordítás

Kedvező hozamok

15 magyar magánszemély alapította magántőkéje
bevonásával. Az alapítók közül hat személy továbbra is vezető
tisztségviselőként vesz részt a Pénztár irányításában és
működésében.



IZYS mérföldkövek

2007 Támogatás és Donatio Önsegélyező Pénztárak

beolvasztásával ötszöröződik a taglétszám

2005 Megalakulás, tevékenységi engedély megszerzése

2006 Első nagy munkáltatói szerződés:  a MOL Nyrt.

2006 OVB Magyarország Kft., Magyarország 
piacvezető bróker cége leszerződik

2006 Honlap és Netpénztár elindulása

2007 11,5%-ról 7,5%-ra csökken a Pénztár költséghányada



IZYS mérföldkövek

2008 További 7 megszűnő pénztár tagjai lépnek át 

2009 További 10 megszűnő pénztár tagjai lépnek át

2008 A válság ellenére magas, nettó: 9,5% hozam!

2008 Egyedüliként kártyás szolgáltatást vezet be

2008 Az IZYS FITT Egészségpénztárral bővíti tevékenységét



IZYS mérföldkövek

2010 7,5%-ról 5,9%-ra csökken a költséghányad

2016 Forint hitel törlesztés bekerül a szolgáltatási palettára,
az IZYS mellett elindul az Első Lakáshitel Pénztár

2014 Az IZYS Önsegélyező Pénztár piacvezetővé lett

2013 Új szolgáltatásokkal bővül a paletta:  deviza 
alapú lakáskölcsön törlesztés, felsőfokú tandíjak 
finanszírozása, idősotthoni költségek

2011 Megújul a honlap, netpénztáron keresztül személyes 
adatváltoztatásra és betétlekötésre is  lehetőség nyílik

2009 Ismét piacvezető hozam, nettó: 9,15%!



12 éves működése során 11,5%-ról 5,9%-ra csökkentette a 
működési költségét, mindezt a taglétszám növekedésnek és 
hatékony irányításnak köszönhetően.

Az IZYS Önsegélyező Pénztár elkötelezett, hogy Tagjait ne
csak jobban, hanem minél költséghatékonyabban szolgálja ki,
mindezt nonprofit elvű működés mellett.

Az IZYS értéket termet



Országos működés

Országszerte kapcsolatban állunk IZYS kártyát elfogadó
helyekkel és kedvezményt nyújtó

partnerekkel is.

A IZYS kártyát elfogadó helyek

száma már több, mint 2.000 üzlet és

az egyéb kedvezményt adó szolgáltatók

száma eléri a 1.500-t.

Tagjaink Pécstől-Nyíregyházáig,

vagy Szegedtől-Győrig bárhol tudnak

vásárolni a kártya használatával.



Országos működés

A szerződött munkáltatók száma 250 feletti!



Minden Tag azonos szavazati aránnyal – 1/pénztártagok
száma – vehet részt a közgyűlésen.

A Pénztár a bevételek és költségek tekintetében
teljesen transzparensen működik. Mivel nonprofit, ezért a
nyereség költségcsökkenés formájában kapják vissza a Tagok.

Ha egy munkáltatói tag befizetései elérik a Pénztár
bevételeinek felét, akkor a munkáltató jogosult az ellenőrző
bizottság elnökét delegálni.

Tulajdonosok

Az IZYS Önsegélyező Pénztár tulajdonosai maguk a tagok.



Elérhetőségek

Ügyfélszolgálat: 06 - 1 - 769 - 0061

Belányi-Sztraka Szabolcs: 06 - 70 - 366 - 3160

E-mail cím: szabolcs.belanyi-sztraka@izys.hu

Honlap: www.izys.hu



Facebook

Friss információk a honlapon 
vagy a facebook oldal lájkolásával

www.facebook.com/IZYSPenztarak


