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1 Pénztári költségként a befizetésekből 750.000 Ft-ig 5 %, a feletti 2%, új belépő esetén egyszeri 2.000 Ft kerül levonásra. Részletek a honlapunkon.  
2 Az adókedvezmény a befizetés évét követően igényelhető vissza a személyi jövedelemadóból, egy évben max. 150.000 Ft/fő összegben.  
3Szolgáltatásra jogosultként – a vonatkozó jogszabályok alapján – kizárólag közeli hozzátartozót lehet a Pénztár bejelenteni 

(pl. házastárs/élettárs, szülő, nagyszülő, testvér, gyermek). A szolgáltatások és a kedvezmények igénybevétele számukra is elérhető.  

 
 
 
 
 

Szülési csomagok kedvezményesen >> Számoljon velünk!  
 

 

20% adókedvezmény vehető igénybe, ha a Medicover szülési csomagok díját a Medicover Egészségpénztáron 
keresztül finanszírozza.  A megtakarítási lehetőséget 1 főre vetítve az alábbi példa szemlélteti: 

 
Excellence 
800 000 Ft  

Grand Excellence 
 950 000 Ft  

Deluxe 
 1 200 000 Ft  

Pénztárba utalandó  
(pénztári költséggel 1) 

841 300 Ft 994 350 Ft 1 249 450 Ft 

20% adókedvezmény2  
(max. 150.000 Ft/fő/év) 

150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 

Megtakarítás 1 főre 
(adókedvezmény – költségek) 108 700 Ft 105 650 Ft 100 550 Ft 

 
 

 

 

Az adókedvezmény 2 fő belépése esetén még jobban kihasználható!  
 

Tekintettel arra, hogy egy évben egy fő maximum 150.000 Ft-ot adójóváírást vehet igénybe, javasoljuk, hogy 
az adókedvezmény még jobb kihasználása érdekében valamely családtagja3 is lépjen be  
a Medicover Egészségpénztárba és a két pénztári számláról együtt fizessék ki a szülési csomag díját.  

2 fő elszámolása esetén a megtakarítás az alábbiak szerint alakulhat:  

 
Excellence 
800 000 Ft 

Grand Excellence 
950 000 Ft 

Deluxe 
1 200 000 Ft 

Pénztárba utalandó 2 főre 
(pénztári költséggel 1) 

Ügyfél1 Ügyfél2 Ügyfél1 Ügyfél2 Ügyfél 1 Ügyfél 2 

750 000 Ft 96 105 Ft 750 000 Ft 254 000 Ft 750 000 Ft 517 160 Ft 

20% adókedvezmény/fő2 
150 000 Ft 19 221 Ft 150 000 Ft 36 200 Ft 150 000 Ft 103 432 Ft 

Teljes megtakarítás 2 főre 
(adókedvezmény – pénztári költségek) 123 116 Ft 146 800 Ft 180 272 Ft 

Kérdések, valamint a példáktól eltérő megoszlás számításában kérje munkatársunk segítségét az info@medicoverep.hu e-mail címen. 
 
 

Érdemes belépni a Medicover Egészségpénztárba! 
 

• 20% adójóváírás: a befizetések után, egy évben 150.000 Ft összegben 
• 10% azonnali Medicover kedvezmény: vizsgálatokra, fogászati kezelésekre, optikai vásárlásokra 
• 5% azonnali gyógyszertári kedvezmény: a Medicover Gyógyszertárakban 
• 5% kedvezmény a Medicover biztosítások egyéni finanszírozású díjaira (családtagi kiterjesztés, upgrade) 
• Ingyenes éves fogászati szűrés: a Medicover Fogászatokon 
• Ingyenes látásvizsgálat: a Medicover Optikákban 
• Kedvező Medicover Egészségcsomagok: kizárólag a Medicover Egészségpénztár tagjai és családtagjai számára 
• Családi felhasználás: a kedvezményekkel a közeli hozzátartozók is élhetnek 
Részletek: www.medicoverep.hu/kedvezmenyek  

Fontos tudnivaló, hogy a kedvező feltételeknek köszönhetően akkor is érdemes a választott szülési csomagot a Medicover 
Egészségpénztáron keresztül fizetni, ha esetleg már máshol (is) pénztártag.  

 
 

További információk: www.medicoverep.hu/szuleszet  
 

https://medicoveregeszsegpenztar.hu/penztartagoknak/befizetesek-felhasznalasa/
mailto:info@medicoverep.hu
http://www.medicoverep.hu/kedvezmenyek
http://www.medicoverep.hu/szuleszet

