PÉNZTÁRI TÁJÉKOZTATÓ
2022/június
Tisztelt Pénztártagunk!
Ezúton tájékoztatjuk a Pénztártagjainkat érintő legfontosabb aktuális tudnivalókról.

12.000 FT-RA VÁLTOZOTT A MINIMÁLIS TAGDÍJ (MINIMÁLIS ÉVES BEFIZETÉS) MÉRTÉKE
A Pénztár 2022. 05. 31-én tartott Küldöttközgyűlésén elfogadásra került az Alapszabály módosítása mely szerint:
• a minimális tagdíj mértéke évi 12.000 Ft-ra (havi 1.000 Ft), és ezzel összefüggésben a
belépési díj – amely az éves minimális tagdíj részét képezi belépéskor – 2.000 Ft-ra módosult,
amelyből 2022. 07. 01-jét követő első befizetés esetén
o új belépőként 9.500 Ft,
o nem új belépőként 11.400 Ft az Ön egyéni számláját növeli és felhasználható
valamennyi, az Alapszabályban meghatározott egészségpénztári szolgáltatásra.
Nem változott, hogy a befizetések után 20% adójóváírásra lehet jogosult, így a minimális
éves 12.000 Ft-os tagdíj után plusz 2.400 Ft visszaigényelhető a teljesítés évét követően.
• hosszabb befizetési határidő került meghatározásra, így tárgyév december 31-ig van
lehetőség az éves elvárt minimális befizetés (tagdíj) teljesítésére.
A módosított, www.medicoverep.hu oldalon megtalálható Alapszabály 2022. július 1-jétől lép hatályba.

A PÉNZTÁRBAN MINTHA MINDIG KUPONNAPOK LENNÉNEK ->> ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL ÖN IS!
A Medicover Egészségpénztári tagsággal jelentős kedvezmények vehetők igénybe!
20% adókedvezmény a befizetések után: egy évben akár 150.000 Ft adójóváírás
visszaigényelhető a pénztári számlájára, amivel a családi kiadások jelentősen csökkenthetők.
10% Medicover kedvezmény járhat a Medicover egyes meghatározott, nem akciós
szolgáltatásainak (pl. vizsgálatok, kezelések, szemüveg- és kontaktlencse vásárlás)
listaáraiból.
Ingyenes egyszeri éves fogászati szűrés a Medicover Fogászatokon. Az ingyenes
szűrővizsgálaton kívül a tagoknak és szolgáltatásra jogosultjainak 10% kedvezményt biztosít
a Medicover Fogászat.

CSALÁDTAGOKNAK IS JÁRHAT A KEDVEZMÉNY
A Medicover Egészségpénztári tagoknak járó kedvezmények a pénztárba szolgáltatásra
jogosultként bejelentett közeli hozzátartozókra is vonatkoznak, így akár gyermekek, szülők,
nagyszülők, unokák, házastárs/élettárs részére is igénybevehetőek.
A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a honlapon a Nyomtatványok menüpont alatt található meg.
A kedvezmények feltételei a www.medicoverep.hu/penztartagoknak oldalon olvashatók.

TAGDÍJFIZETÉS MÓDJA ->> ÁTUTALÁSSAL LEHETSÉGES
Annak érdekében, hogy minél jobban ki tudja használni a Medicover Egészségpénztár által
igénybevehető kedvezményeket, javasoljuk, hogy „töltse fel” egyéni számláját, és fizessen be a
Pénztárba akár alkalmanként, akár rendszeresen, állandó átutalási megbízással.
A Medicover Egészségpénztár bankszámlaszáma: 12001008-01667874-00100002
(Közleményként kérjük tüntesse fel nevét, tagi azonosítóját és az utalás jogcímét: egyéni befizetés)

Utalásnál kérjük vegye figyelembe, hogy a beérkezett összeg 1-2 napon belül kerülhet az egyéni számláján
lekönyvelésre, ezt követően használható fel a Medicover Egészségkártyájáról.

SZÁMOLJON VELÜNK ->> A PÉNZTÁR HONLAPJÁN A KALKULÁTOR SEGÍT A SZÁMÍTÁSBAN
Írja be a Pénztár honlapján található Kalkulátorba a szolgáltatás vagy a termék árát (pl.
vizsgálat, kezelés, műtét, gyógyszer, szemüveg, biztosítás családi kiterjesztés stb.) és a
Kalkulátor megmutatja mennyit szükséges a Pénztárba befizetnie a szolgáltatás
igénybevételéhez, a befizetés után mennyi kerül az egyéni számlájára, valamint mekkora
adókedvezményben részesülhet.
www.medicoverep.hu

SZOLGÁLTATÁSBŐVÍTÉS A MEDICOVERNÉL
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az elmúlt félévben több új szolgáltatással bővült a Medicover csoport palettája, így
Tisztelt Pénztártagjaink egyre több, a Medicoverre jellemző magas színvonalú lehetőség közül választhatnak.
Valamennyi szolgáltatási helyen lehetőség van a Medicover Egészségkártyával történő fizetésre.
MEDICOVER GYÓGYSZERTÁR
A 2021. decemberében Budapesten, két helyszínen, a Medicover Kórházban és az Eiffel
Klinikán megnyílt Medicover Gyógyszertárak segítik az ügyfeleket a gyógyulásban,
egészségük megőrzésében.
MEDICOVER AESTHETICA
2022. januárjában nyílt Budapesten az Eiffel Klinika első emeletén a Medicover Aesthetica, ahol az
orvosesztétikai kezelésektől, a lézeres kezeléseken át az ambuláns plasztikai műtétekig közel 70 beavatkozás
vehető igénybe.
Fontos tudnivaló, a Medicover Aestheticán Pénztártagjaink kizárólag az egészségügyi szolgáltatásnak
minősülő kezeléseket tudják a Medicover Egészségkártyával kiegyenlíteni, a szépészeti beavatkozások díja a
Pénztáron keresztül nem számolható el.
MEDICOVER SZÜLÉSZET
2022. májusában megnyitott a Medicover Szülészet, ahol egy családbarát alapelvekre épülő,
kimagasló színvonalú szülészeti szolgáltatás érhető el exkluzív környezetben.
A kismamákról a várandósság kezdetétől fogva, a szülés minden szakaszában szakképzett
orvosok és szakdolgozók gondoskodnak, hogy ők csak az igazán fontos dologra
koncentrálhassanak, a születendő gyermekükre.
MEDICOVER FOGÁSZAT
10% kedvezményt kapnak a Medicover Egészségpénztár tagjai és szolgáltatásra jogosult családtagjai,
valamennyi, nem akciós fogászati kezelésre (pl. fogtömés, fogkőleszedés, fogszabályozás, implantátum stb.).
A Medicover Fogászati hálózat folyamatosan bővül: Budapest, Miskolc, Pécs, Békéscsaba, Szolnok és Eger
mellett hamarosan új Medicover Fogászati Klinika nyílik Győrben és Veszprémben is.
A Medicover folyamatosan lépést tart a fejlődő technikával és a változó igényekkel. A Medicover Fogászat
megnyitotta saját fogtechnikai laboratóriumát, valamint július elejétől elérhető az altatásos fogászat is a
budapesti Eiffel Fogászati Klinikán.
MEDICOVER OPTIKA
2022. júniusában, ugyancsak Budapesten, az Eiffel Klinikán és a Westendben megnyíltak a
Medicover Optikák első üzletei. Az exkluzív optikai üzletekben jelenleg több mint 40 luxus-,
prémium- és fast fashion márka termékei közül választhatnak a vásárlók.
Jelenleg nyitási akciókkal kedveskednek az ügyfelek számára, de az akciót követően a termékekre
10% kedvezményt biztosítanak a Medicover Egészségpénztár tagjai és szolgáltatásra jogosultjai részére.
Orvosi/optometrista javaslata szükséges a szemüveg, kontaktlencse, napszemüveg és azok
kiegészítőinek Pénztáron keresztül történő megvásárlásához, elszámolásához.
A szükséges dokumentum a www.medicoverep.hu oldalon, a Nyomtatványok
menüpontban található, de a Pénztár elfogadja a látásvizsgálatról készült egyéb iratot is,
amennyiben azon szerepel az orvos vagy az optometrista szakmai pecsétje.
Javasoljuk, hogy még az első szemüvegvásárlás előtt, vagy a Medicover Optikában történt szemvizsgálatot
követően nyújtsa be a Pénztárba a jogszabályban előírt javaslatot.
A Medicover Egészségpénztárral kapcsolatos további információkért kérjük, tanulmányozza a
www.medicoverep.hu honlapunkat, kérdések esetén ügyfélszolgálatunk az info@medicoverep.hu e-mail címen
vagy a +36 1 465 3125-ös telefonszámon áll szíves rendelkezésére.
Budapest, 2022. június 24.
Medicover Egészségpénztár
www.medicoverep.hu

