
Szolgáltatás neve / A jogosultság igazolási módja Azonnal 180 nap  Maximális összeg / Tartam / Megjegyzések

Szülés és örökbefogadás / Születési anyakönyvi kivonat 
2 millió Ft / Legfeljebb 2 részletben történhet a kifizetés egyszer a 

szülést megelőzően, egyszer a szülést követően

CSED járadékkiegészítés / Folyósító szerv igazolása 
 Utolsó jövedelem jelen korra indexált összegének és a járadék 

összegének különbsége / Folyamatosan folyósítjuk

GYED járadékkiegészítés / Folyósító szerv igazolása 
 Utolsó jövedelem jelen korra indexált összegének és a járadék 

összegének különbsége / Folyamatosan folyósítjuk

GYES járadékkiegészítés / Folyósító szerv igazolása  28 500 Ft/hó / Legfeljebb 24 hónapon át

GYET járadékkiegészítés / Folyósító szerv igazolása  28 500 Ft/hó / Igényléstől legfeljebb 24 hónapon át

Csecsemő- és babaápolási szerek / Készpénzes vásárlás esetén az eredeti 
számla  Nincs maximálva / Lásd a listát az IZYS honlapon

Gyógyszerköltségek finanszírozása / Kártyával vagy készpénzes vásárlás 
esetén az eredeti számla  Nincs maximálva

Gyógyászati segédeszközök finanszírozása / Kártyával vagy készpénzes 
vásárlás esetén az eredeti számla  Nincs maximálva

Fogászati kezelések és költségek finanszírozása / Kártyával vagy készpénzes 
vásárlás esetén az eredeti számla  Nincs maximálva

Táppénz-kiegészítés / Munkáltató által igazolva  Legfeljebb a jövedelemkiesés mértékéig

Őssejtlevétel, -feldolgozás, -tárolás / Készpénzes vásárlás esetén az eredeti 
számla  Nincs maximalizálva/ Humancell vagy KRIO

Lombik program / Készpénzes vásárlás esetén az eredeti számla  Nincs maximalizálva

Magánorvosi ellátás / Kártyával vagy készpénzes vásárlás esetén az eredeti 
számla  Nincs maximalizálva

Gyógyterápiás kezelések / Kártyával vagy készpénzes vásárlás esetén az 
eredeti számla  Nincs maximalizálva

Optikai termékek / Kártyával vagy készpénzes vásárlás esetén az eredeti 
számla  Nincs maximalizálva

Gluténmentes élelmiszerek / Kártyával vagy készpénzes vásárlás esetén az 
eredeti számla  Nincs maximalizálva

Szenvedélybetegségekről való leszoktatás kezelése / Készpénzes vásárlás 
esetén az eredeti számla  Nincs maximalizálva

Vakok és hátrányos helyzetűek életvitelét megkönnyítő eszközök / 
Állapotigazolás és számlák  Nincs maximálva / Lásd a listát az IZYS honlapon

Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás / Biztosítási kötvény, díjfizetés 
igazolása  Nincs maximalizálva

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztése / Szerződés másolata, 3 havi bankszámla 
kivonat  25 110 Ft/hó/tagság

Lakásrezsi és közüzemi díj finanszírozása /Számla 
25 110 Ft/hó, csak a tag nevére és címére kiállított számla számolható 

el

Óvodás gyermek esetén / Számla, óvodalátogatási igazolás  167 400 Ft/tanév (gyermekenként) / Tanszer, ruha, tankönyv

Ált. iskolás/középiskolás gyermekek esetén / Számla, iskolalátogatási 
igazolás

 167 400 Ft/tanév (diákonként) / Tanszer, ruha, tankönyv

Egyetemi/főiskolai hallgatók esetén 25. életévig / Számla,  iskolalátogatási 
igazolás 

167 400 Ft/tanév (hallgatónként) / Tandíj, albérleti költség, kollégiumi 
díj

Idősotthoni elhelyezés finanszírozása / Számla  28 500 Ft/hó / Tagság

Otthoni ápolás költségeinek térítése / Számla  Nincs maximalizálva

Temetkezési költségek finanszírozása / Számla  Maximum 1 millió Ft

Megváltozott munkaképességűek járadékkiegészítése / 
Folyósító szerv igazolása 

 Utolsó jövedelem jelen korra indexált összegének és a járadék 
összegének különbsége / Folyamatosan folyósítjuk

Álláskeresés járadékkiegészítése / Folyósító szerv igazolása 
 Utolsó jövedelem jelen korra indexált összegének és a járadék 

összegének különbsége / Folyamatosan folyósítjuk

Vakok és hátrányos helyzetűek életvitelét megkönnyítő eszközök / 
Állapotigazolás és számlák  Nincs maximálva / Lásd a listát az IZYS honlapon

Családtervezés, családalapítás és a család finanszírozása

Minden szolgáltatás kifizetése a Tag és közeli hozzátartozói, illetve élettársa részére és jogán is teljesíthető,

Otthonunk biztonsága, lakhatási költségek finanszírozása

Gyerekek taníttatása

Jövedelem- és egzisztenciavédelem

Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál érvényesíthető szolgáltatások listája

Gondoskodás idős szüleinkről, rehabilitációt és ápolást igénylő szeretteinkről

Egészségtervezés, -védelem és -megőrzés,  betegségmegelőzés, fogászati kezelés

 kivéve a lakáscélú szolgáltatások finanszírozása, mert azokat csak a Tagok vehetik igénybe.

2021
Segíts magadon, az IZYS is megsegít!

Öngondoskodom, tehát vagyok!

Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.
Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf.: 49.

Ügyfélszolgálat: +36 1 769 0061
E-mail: ugyfelszolgalat@izys.hu

Kedvezményezett lehet:
Egyeneságú rokon(Szülő, Nagyszülő, Gyermek, Unoka, Testvér), Házastárs, 
Féltestvér, Mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadott személy, Élettárs


