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Miért szükséges?

Szülés szolgáltatás

CSED/GYED/GYESE kiegészítés

Csecsemő és babaápolási termékek

Orvosi szolgáltatások



A tudatos tervezés már 
a baba gondolatának 

megszületésénél 
fontos!

3 érv

Miért szükséges?



1. érv - szülés előtti költségek

Ki mondta, hogy egy kismama nem lehet csinos, vonzó?

► A kismamának új ruhatárra lesz szüksége, mivel a blúzok, farmerek, kabátok
amiket korábban hordott nem lesznek megfelelő méretűek



1. érv - szülés előtti költségek

Szülés előtt rengeteg kelengyét meg kell vásárolni.

► Be kell rendezni a babaszobát: szekrény, pelenkázó, kiságy

► Fel kell öltöztetni a kisbabát: kis cipő, zoknik, nadrág, sapka, kabát, body stb.



1. érv - szülés előtti költségek

Szülés előtt rengeteg kelengyét meg kell vásárolni.

► Tisztálkodáshoz: törölközők, ágyneműk, babakád

►Meg kell vásárolni egyéb fontos dolgokat: autósülés, babakocsi, légzésfigyelő



1. érv - szülés előtti költségek

Szülés előtt rengeteg dologra költünk.

► Felmerülnek orvosi költségek: 4D ultrahang, szülész-nőgyógyászati
vizsgálatok, magánkórház

► Extrák például őssejt levétel



Szülés / örökbefogadás szolgáltatás

► Gyermek születésekor vagy örökbefogadáskor igényelhető. Már a terhesség
91. napjától a születési anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő 120. napig

► Igénybe vehetik a szülőkön/nevelőszülőkön kívül a nagyszülők (unoka
születése kapcsán), vagy a szülők édestestvérei/mostohatestvérei is

► Az előbbiekben felsoroltak nem számolhatók el számlák alapján, mert
számlák bemutatása nélkül, csupán a terhesség/szülés/örökbefogadás ténye
miatt igényelhetik az összeget, mely szabadon felhasználható

► Igényléshez szükséges:

► szülés előtt igazolás a terhesség 91. napjának elteltéről,

► szülést követően születési anyakönyvi kivonat másolata, örökbefogadás
esetén gyámhivatali igazolás

► Szolgáltatás igénylőlap

►Maximálisan utalható összeg pénztártagonként: 2.000.000 Ft

Mi a megoldás?



Mi a megoldás?

2.000.000 Ft



2. érv – lecsökkenő jövedelem

Belegondoltak már mekkora összeget fognak kapni az Államtól?

Sokan nem is számolják ki, hogy ez mennyit jelent a családi költségvetésben, 
holott ez nagyobb összeg lehet, mint amiket meg kell vásárolni, csak nem 

olyan látványos

A lecsökkenő jövedelemre érdemes 
havi összegek megtakarításával felkészülni



Gyermeknevelés
► CSED/GYED/GYESE esetén kiegészíthető a korábbi bruttó jövedelem és a kapott bruttó összeg

közötti különbség

► Igénybe veheti a pénztártagon kívül a dolgozó élettárs/házastárs, az otthon maradó szülő szülei
(nagyszülők) valamint testvére(i) is

► Jövedelempótlás történik, így számlák bemutatása nélkül vehető igénybe rendszeres jelleggel,
akár két évre előre igényelve

► Igényléshez szükséges:

► CSED/GYED esetén korábbi bruttó jövedelem és jelenlegi bruttó jövedelem közötti
különbség megállapításához szükséges dokumentumok (honlapról letölthető egyszerűen
kitölthető formanyomtatvány vagy bérjegyzék vagy folyósító szerv határozata)

► GYESE esetén csak bankkivonat, vagy határozat, vagy bérjegyzék, bérigazolás nem kell

► Szolgáltatás igénylőlap

► A folyósítás az igényléstől számított 24 hónapban történik, ha addig nem jelzi a tag a jogosultság
megszűnését. A 24. hónapot követően újra igényelhető.

► Maximum összeg:

► CSED/GYED esetén a CSED/GYED összege

► GYESE esetén a GYESE mértéke, jelenleg havi 28.500 Ft

Mi a megoldás?



Mi a megoldás?



A csecsemő speciális törődés igényel, olyan termékekre van szüksége az
anyukának ami segíti abban, hogy minél kényelmesebben és megfelelően
lássa el gyermekét.

3. érv – kismama „kellékei”

•         Anyatejszaporító teák, •         Melltartó betét

•         Haskötő •         Tejgyűjtő zacskó, tégely

•         Mellbimbó kiemelő, •         Tejszaporító teák

•         Mellbimbóvédő, •         Terhességi krém,

•         Mellszívó (kézi, elektromos) •         Terhességi teszt

Kismama részére vásárolható termékek



A csecsemő speciális törődés igényel, olyan termékekre van szükség, amire
a felnőtteknek nem.

3. érv – csecsemő „kellékei”

•         Babakrém •         Hintőpor

•         Babaolaj •         Testápoló

•         Babasampon •         Napozó

•         Babafürdető •         Fényvédő

•         Popsi törlőkendő

Kozmetikai termékek elszámolásának feltétele: a számlán pontosan fel van tüntetve a termék 

megnevezése, melyben szerepelnie kell a speciálisan csecsemők ápolására vonatkozó „baba” vagy 

„baby” szónak (pl. Nivea Baby sampon, Naturland babaolaj, Johnson’s babaolaj, Oriflame 

babahintőpor, Pampers popsitörlő, Aloe Vera baba fürdetőkrém)

Babaápolási kozmetikai termékek közül elszámolható



3. érv – csecsemő „kellékei”

•         Anyatej helyettesítő tápszerek •         Köldöktapasz

•         Ágymatrac (pl. kiságyba) •         Körtefecskendő

•         Babaetető •         Lázmérő

•         Babaőr, babafigyelő, baby monitor (hagyományos, digitális, fülhőmérő)

•         Csecsemő hosszmérő •         Légpárásító készülék

•         Csecsemőmérleg, mérleghez csecsemőtálca •         Légzéskimaradás figyelő

•         Cumi üvegre (latex, szilikon, fogszabályzós) •         Pelenkák, eldobható pelenkák,

•         Cumisüveg sterilizáló •         Oltások,

•         Cumisüveg •         Orrszívó (kézi, elemes, porszívós)

•         Cumisüveg tartó •         Oto-therm gyógysapka és gyógybetét

•         Cumi tartó •         Rágóka (fognövekedést segítő eszköz)

•         Cumis gyógyszeradagoló •         Speciális csecsemő teák,

•         Gyógyszertári készítmények (popsi kenőcs) •         Sterilizáló

•         Fültisztító pálcika •         Terpeszbetétes nadrág

•         Játszó cumi (latex, szilikon, fogszabályzós) •         Védőoltások

Csecsemő részére vásárolható egyéb termékek



Csecsemő és babaápolás szolgáltatás

► A kisbaba vagy a kismama ápolásához szükséges termékek számolhatók el

► Igénybe veheti a pénztártagon kívül az élettársa/házastársa, szüle(i),
testvére(i)

► Tag nevére és címére szóló számlák beküldésével vagy kártya használatával
vehető igénybe

► Folyamatosan és dinamikusan bővülő országos kártyaelfogadói hálózat

► A számlakibocsátónak nem szükséges szerződött szolgáltatónak lennie,
a termékek bárhol megvásárolhatók (Tesco, CBA, DM)

► Folyamatosan karbantartott lista a termékekről a honlap nyomtatványok
menüpontjából elérhető

►Maximálisan költhető összeg: nincs korlátozva

Mi a megoldás?



Mi a megoldás?



Extra kedvezmények

► Akár 66.000 Ft kedvezmény az őssejt levétel
és tárolás díjából

► 5-20% kedvezmény szülész-nőgyógyászoknál

► 8% kedvezmény minden kelengyére, babakocsi, 
autósülés, légzésfigyelő

► 10% kedvezmény könyvekre

Érhet még többet a pénzem?



Extra kedvezmények

► 5-10% kedvezmény ruházati üzletekben

► 10% ágymatracokra

► 5-15% kedvezmény gyerekbútorokra

Érhet még többet a pénzem?



További gyermekvállalással kapcsolatos kiegészítő lehetőségek érhetők el
az IZYS-nél 180 nap kamatozási idő nélkül!

Biztosan felmerülő költségek

► 3D - 4D ultrahang

► Szűrővizsgálatok

► Orvosi költségek

► Csecsemő és babaápolás

► Lombik program

► Őssejt levétel és tárolás

Orvosi kiadások



További gyermekvállalással kapcsolatos kiegészítő lehetőségek az IZYS-nél
180 nap kamatozási idő nélkül!

Extraként felmerülhet

► Kórházi kiadás

► Őssejtlevétel és tárolás

► Gyógymasszázs

Orvosi kiadások



Érvek összegzése

► Az „Államkincstár” hozzátesz 20 %-ot adókedvezményként– csak nyerhet vele

► További 5-20% kedvezmény a szolgáltató és kereskedelmi partnereknél

► Összesen akár 20-40%-kal jobban jönnek ki a tagok, mint a nem tagok

Ezen felül az egyéni számlán kamatoztatott fedezetre igaz:

► Kamatadó mentesség

► Kamatehó mentesség

► Tranzakciós illeték mentesség

► Garantált és konzervatív befektetés politika

► Banki kamatszint feletti a várható hozam mértéke

Érvek összegzése



Facebook

Friss információk a honlapon 
és az alábbi oldal lájkolásával

www.facebook.com/IZYSPenztarak



Kérdés?

Ügyfélszolgálat: 

+36 - 1 - 769 - 0061

ugyfelszolgalat@izys.hu

Honlap: www.izys.hu


