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IZYS PÉNZTÁR RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 

Hogyan működik 

Az IZYS Pénztár leginkább egy bankszámlához hasonlít, mert mindenki az általa, vagy a munkáltatója által feltöltött összeget használhatja fel. 
Két különbség a bankszámlához képest: Egyrészt a számlára befizetett összeget kedvezményes adóval fizetheti a munkáltató, vagy az egyéni 
befizetések után 20% adókedvezmény érvényesíthető, illetve kamatadó és kamatehó mentes is. A másik különbség az, hogy a számláról csak 
az alábbi ábrában, vagy a következő oldalon található táblázatban szereplő jogcímekre lehet költeni. 

Cafeteria szempontból olyan, mintha a munkáltató a fizetés kiegészítést egy másik bankszámlára teljesítené, amiről a dolgozók az alábbi 
jogcímeken vehetik fel a havi apanázst. 

Aki ismeri az önkéntes egészségpénztárt, annak leginkább ahhoz hasonlíthatva mutatható be, ugyanis ugyanaz a működési elve és majdnem 
mindent tud, amit egy egészségpénztár. A nagy különbséget az jelenti, hogy a családdal kapcsolatos szolgáltatások – például a gyermek ruházati 
költsége, családalapítás költségei, lakásrezsi stb. – az egészségpénztáraknál nem vehetők igénybe. 

Milyen élethelyzetekben vehető fel összeg 

 

Szolgáltatások igénybevétele 

A szolgáltatások igénybevétele kétféleképpen történhet. 

Kártyával  

Az IZYS számlához tartozik pénztári kártya, ami bankkártyához hasonlóan működik. Az 
elfogadóhelyeken kiépített banki terminálokon keresztül lehet vásárolni. A kártyás vásárlás esetén nem 
kell készpénzben kifizetni a terméket. Ugyanúgy szabadon vásárolhat vele, mintha csak egy 
bankkártyával tenné. A kártyás vásárlás előnye, hogy a szolgáltató küldi meg a számlát, így Önnek azzal 
sem kell bajlódnia. Ha olyan helyen vásárolna, ami még nem kártyaelfogadó, akkor jelezze felénk és 
felvesszük a kapcsolatot az üzlettel. 

Készpénzes vásárlással 

Előfordulhat, hogy olyan helyen akar vásárolni, ahol még nem fogadják el a kártyát, de Önnek azonnal szüksége van a termékre. Ilyen esetben 
számlát kell kérni a tag nevére és címére, majd a számla beküldését követően az Ön bankszámlájára kiutaljuk. 

A számla beküldésének és elszámolásának folyamata:  
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Ki vehet fel a számláról pénzt 

Csak a pénztártag vehet fel, de minden szolgáltatást igénybe vehet a közeli hozzátartozók jogán is. Vagyis, ha családon belül történik olyan 
esemény, amire felvehető az összeg, akkor azt megigényelheti a pénztártag. Pár példa: valakinek a felesége GYED-en van, akkor kérheti a 
GYED kiegészítést, vagy valaki a nagymamája nevére szóló gyógyszer számlákat szeretne elszámolni, akkor beküldi azokat. 

Szolgáltatás lista összehasonlítva egy hagyományos egészségpénztárral 
 

 

Hogyan követheti nyomon számlája történetét, aktuális egyenlegét 

E-okirat szolgáltatás – belépési nyilatkozatot két tanúval alá kell íratni - igénylése esetén díjmentes netpénztári felületen keresztül lehet 
ellenőrizni az egyenleget, számlatörténetet, új kártyát lehet rendelni, betétet lehet lekötni (2 éves lekötés esetén 10% adókedvezményért), 
kedvezményezettet lehet hozzáadni a számlához. Ezen felül munkaidőben kollégáink a +36 1 769 0061 telefonszámon készséggel állnak 
rendelkezésére, valamint a kártyaközpont minden munkanap 08:00-20:00 között ad felvilágosítást az aktuális egyenlegről a +36 1 238 0361 
telefonszámon. 

Extra előnyök 

• Lekötés nélkül is érvényesül a kamatadó és kamateho mentes hozamfelosztás, ami a jegybanki alapkamat feletti hozamszintet 
jelenti a pénzüket azonnal el nem költők javára.  

• A munkáltatói juttatásokon felüli egyéni befizetések pedig jelentős, 20 százalékos személyi jövedelemadó kedvezmény 
igénybevételére jogosítják 

• Kétéves betétlekötés esetén 10% további adókedvezmény, ami éves 5% plusz hozamnak felel meg, ha valaki nyugdíjáról szeretne 
gondoskodni rugalmas formában.  

• Pénztári kártyával 5-20% kedvezmény mintegy 1.500 boltban, étteremben és szolgáltatónál. Pár kiemelt kedvezménypartner: 

 

Belépés 

Ahhoz, hogy pénztári taggá váljon és befizethessen, egy belépési nyilatkozatot kell kitölteni (erre van lehetősége papíralapon vagy online is a 
honlapunkon keresztül), majd a belépést követően bármikor befizethet pénztárunkba egyénileg is a 20% adókedvezmény miatt. 

Hagyományos egészségpénztár IZYS Pénztár

OGYI engedéllyel

gyógyszerek, vitaminok, gyógyhatású készítmények

OGYI engedéllyel

gyógyszerek, vitaminok, gyógyhatású készítmények

Csecsemő és babaápolási cikkek

pelenka, cumi, babakozmetikumok, tápszerek, kötszerek

Csecsemő és babaápolási cikkek

pelenka, cumi, babakozmetikumok, tápszerek, kötszerek

Gluténmentes élelmiszerek Gluténmentes élelmiszerek

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök

ortopédcipő, hallókészülék, gyógymatrac, optika

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök

ortopédcipő, hallókészülék, gyógymatrac, optika

Magánorvosi ellátások, prevenciós szolgáltatások

szűrővizsgálatok, nőgyógyászat, kórházi kiadások, őssejt levétel

Magánorvosi ellátások, prevenciós szolgáltatások

szűrővizsgálatok, nőgyógyászat, kórházi kiadások, őssejt levétel

Fogorvos

fogszabályzó, fogpótlás, híd

Fogorvos

fogszabályzó, fogpótlás, híd stb.

Táppénz kiegészítés (a nettó bér erejéig) Táppénz kiegészítés (a nettó bér erejéig)

Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia

Vakok és hátrányos helyzetűek életvitelét segítő eszközök Vakok és hátrányos helyzetűek életvitelét segítő eszközök

Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások

Temetési költségek (számlával igazolt költségekre)

Szülés szolgáltatás (max. 2.000.000 forintig)

CSED/GYED/GYES kiegészítés

(a bruttó bér erejéig, de max. az ellátás mértékéig)

Örökbefogadási szolgáltatás (max. 2.000.000 forintig)

Óvodai, iskolai szolgáltatás

tanév ideje alatt 138.000 Ft/év/gyermek mértékig tankönyv, tanszer, ruházat

Egyetemi, főiskolai szolgáltatás

138.000 Ft/év/gyermek mértékig tandíj, kollégiumi díj, albérlet

Nagycsaládos szolgáltatás

max. 28.500 Ft/hó, 3 gyermekfelett GYET-nél

Járadék kiegészítése (korábbi jövedelem erejéig)

álláskeresés, megváltozott munkaképességű személyeknél

Lakáscélú jelzáloghitel (max. 20.700 Ft/hó)

Közüzemi díjak támogatása (max. 20.700 Ft/hó)

áram, gáz, víz, csatornadíj számlák, kizárólag védendő fogyasztóknak
Felkészülés a nyugdíjas évekre

egyenleg 2 éves lekötése esetén 10% adókedvezmény + költség visszatérítés

Azonnal felhasználható

180 nap kamatozási időszakot követően használható fel


