BEVÁSÁRLÁS A MINDENNAPOKBAN
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRAL
Rendszeres hiper-, szupermarketekben vagy drogériákban történő bevásárlásainál
se felejtse el az elszámolható termékeket egészségpénztári számlájára megvásárolni.
Fizessen készpénzzel vagy bankkártyával, kérjen számlát vagy használja a
kasszánál történő fizetése során az üzlet hűségkártyáját, mellyel azonnal a
Pénztárunkban elszámolható számlát kaphat!
Hűségkártyát az áruház vevőszolgálatánál igényelhet, ahol a számla vevő adataihoz az
Ön nevét, címét és tagi azonosítóját adja meg.

Családi felhasználás,
egy tagsággal akár az egész
család szükségleteire.

Országos lefedettség,
Akár 150.000 Ft
több ezer üzletben
adó-visszatérítés. Minden
elérhető vásárlási
félretett forint után számolhat
lehetőség.
az állami támogatással.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL VÁSÁROL?
Akár a kiszállításnál kapott papíralapú, akár a rendelésénél kiállított hiteles
elektronikus számláját is beküldheti Pénztárunkba!
Nincs elég összeg pénztári egyenlegén? A vásárlásnál kiállított számlákat a Pénztárban a tagsága ideje alatt időkorlát nélkül bármikor elszámolhatja. Amikor teheti,
fizessen be pénztári számlájára és az összegyűjtött számlákat küldje be elszámolásra az
igénybejelentő nyomtatvány segítségével.
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ÁRUHÁZAKBAN IS MEGVÁSÁROLHATÓ
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TERMÉKEK
BABAÁPOLÁS, GYERMEKGONDOZÁS
Pelenka,

törlőkendő,

tápszer,

cumi,

cumisüveg,

babakrém,

babaolaj,

babasampon, babaőr, légzésfigyelő, csecsemőmérleg, mellszívó (elektromos és kézi)
és tartozékai, tejgyűjtő tárolók, melltartóbetét, anyatejszaporító tea és még számos
hasznos termék.

GLUTÉNMENTES ÉLELMISZEREK
Gluténmentes kenyér, pékárú, sütemény, édesség, keksz, chips, magvak, müzli,
reggeliző pehely, puding, liszt, rizs, darák, puffasztott termékek, zsemlemorzsa, tészta,
hús, hentesárú, felvágott, növényi ital.
Kizárólag a gluténmentes jelzővel ellátott élelmiszer számolható el.

SZEMÉLYES HIGIÉNIÁS TERMÉKEK
Tampon, egészségügyi betét, intim/tisztasági betét, intim törlőkendő, intim
mosakodó, intim zuhany- és tabletta, óvszer, pesszárium, terhességi teszt.

HÉTKÖZNAPI EGÉSZSÉGHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN TERMÉKEK
Sebtapasz, kötszer, lázmérő, vércukorszintmérő és tesztcsík, inzulinadagoló,
testzsírmérő, koleszterinmérő, vérnyomásmérő. Ruházati termékek: gyógytalpbetét,
kompressziós harisnya-, zokni és egyéb öltözetek, gyógymelltartó, gyógycipő.

GYÓGYVÍZEK & GYÓGYTEÁK
Gyógyvíz minősítésű víz bármely magyarországi üzletben megvásárolható.
Az OGYÉI engedéllyel rendelkező gyógyteák adómentesen elszámolhatóak.

TÖLTSE FEL KOSARÁT ELSZÁMOLHATÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TERMÉKEKKEL!
A tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelhívást szolgálja.
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