PÉNZTÁRI IRÁNYMUTATÓ A KARDIREX PÉNZTÁRTAGJAI RÉSZÉRE
Összeállításunkban az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárral kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékozatjuk.

ELÉRHETŐSÉGEK, BANKSZÁMLASZÁM, SZÁMLÁZÁSI CÍM
Számlázási cím:

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1056 Budapest, Váci u. 38.
Szolgáltatások igénybevétele esetén tüntetendő fel.
Termékvásárlásnál a számlát az igénybevevő tag/szolgáltatásra jogosultja címére kell kérni.

Levezési cím:

MKB-Pannónia EÖP - 1821 Budapest

Személyes ügyfélszolgálat:

Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23. / h-k-sz-p: 9-15 óra, cs: 8-20 óra között

Telefonos ügyfélszolgálat:

+361 268 7614 / h-k-sz: 8-16 óra, cs: 8-20 óra, p: 8-15 óra / egyenleglekérdezés 0-24 óra

Kártyaközpont:

(1) 238 0361; (20) 298 7009; (30) 931 9704; (70) 779 7699 / minden nap 8-20 óra között
(kártyaaktiválás, felfüggesztés, letiltás, telefonos engedélyeztetés)

Bankszámlaszám:

10300002-20177920-00003285 (név, tagi azonosító és utalás célja feltüntetése szükséges)

Országos ügyintézés:

Számla/nyomtatványok leadása, készpénzes befizetés az MKB Bankfiókokban is lehetséges

ALACSONY KÖLTSÉGEK
A Pénztárban az egységes havi tagdíj 2.000Ft, melyből
1.858Ft a Pénztártag egyéni számláját növeli.

Tagdíjfelosztás szabálya*
Valamennyi jogcímen befizetett
éves összeg (Ft)

Egyéni
számlára

Működési és
likviditási tartalékra

0- 100 000 között
100 001- 200 000 között
200 001- 300 000 között
300 001- 500 000 között
500 001 felett

92,9 %
94,9 %
95,9 %
96,9 %
97,9 %

7,1%
5,1%
4,1 %
3,1%
2,1%

Minden befizetett tagdíjból – akár egyéni, akár munkáltatói
hozzájárulásként érkezik – a Pénztár Alapszabályában
meghatározott mértékű összeg kerül felosztásra az itt látható
táblázat szerint.

*A levonás a befizetések során sávosan folyamatosan csökken a hozzá tartozó sáv alapján.

KÉSZPÉNZES SZÁMLÁK BENYÚJTÁSA - IGÉNYBEJELENTŐ NYOMTATVÁNNYAL
A készpénzes számlák kifizetésének igénylése kizárólag Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával lehetséges.


Egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó Igénybejelentő levelünk mellékletében található, fénymásolható.



Önsegélyező szolgáltatások kifizetéséhez szolgáltatásonként eltérő Igénybejelentő csatolása szükséges.

Az aktuális szolgáltatásfajtákra vonatkozó Igénybejelentő a honlapunkról a Nyomtatványok menüpontból letölthető.
A készpénzes számlák a Pénztárba beérkezéstől számított 10 munkanapon belül kerülnek kifizetésre, amennyiben az előírásoknak megfelelnek. Az
egy Igénybejelentő nyomtatvánnyal beküldött számlák együttesen kerülnek nyilvántartásba vételre, a kifizetés ennek megfelelően történik.

KÉT RÉSZLETBEN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉS
Amennyiben a benyújtott számlák összege meghaladja az egyéni számlán lévő keretet:
 Ha az egyenleg meghaladja az 5.000 Ft-ot az első részlet 10 munkanapon belül, a második részlet a fedezet megérkezéséig, maximum 120
napon belül.
 Ha az egyenleg nem éri el az 5.000 Ft-ot, úgy a teljes fedezet beérkezését követően, max. 120 napon belül kerül kifizetésre. A 120. napon
az aktuális szabad egyenleg erejéig fizeti ki a Pénztár a szolgáltatás összegét. A ki nem fizetett részre további kifizetés nem igényelhető, az
esetlegesen ki nem fizetett számlák nem kerülnek visszaküldésre!
Ameddig készpénzes számla a fentiek miatt kifizetésre várakozik, költhető egyenlegként 0 Ft jelenik meg, az MKB Egészségkártyával történő fizetés,
illetve további készpénzes számlák kiegyenlítése nem lehetséges.
Javasoljuk, hogy nagyobb összegű számlákat csak akkor küldjön be, ha várhatóan a 120 nap alatt a hiányzó összeg is beérkezik.
Figyelem: a Kardirex Egészségpénztárba korábban benyújtott és egyenleghiány miatt 2019.07. 01-én kifizetésre várakozó számlákhoz az MKBPannónia EÖP 120 napig várja a fedezetet. Ezt követően az adott számla a rendelkezésre álló keret erejéig kerül kiegyenlítésre, a számla ki nem
fizetett részének teljesítése a későbbiek folyamán már nem lehetséges.

MKB EGÉSZSÉGKÁRTYA
Pénztártagjaink automatikusan jogosulttá válnak az 5 évig érvényes MKB Egészségkártyára. Lehetőséget biztosítunk a bejelentett szolgáltatásra
jogosultak részére társkártya igénylésére, melynek díja 2.000Ft/kártya.
Akció! A 2019. december 31-ig igényelt első társkártya ingyenes!

www.mkbep.hu

ORVOSI JAVASLAT
Az orvosi javaslatok érvényességi ideje Pénztárunkban 5 év. A Kardirex Egészségpénztárnál korábban leadott és nyilvántartott orvosi javaslatok
kezdete a beolvadás napja, így érvényességük 2024. június 30.

SZEMÉLYES TÁRHELY, MOBIL APPLIKÁCIÓ MINDEN PÉNZTÁRTAG SZÁMÁRA
Honlapunkon valamennyi tagunk részére elérhető a Személyes tárhely funkció, ahol megtekintheti az aktuális egyenlegét, az egyéni
számlájának alakulását, valamint a Pénztárban nyilvántartott adatait.
A belépéshez pénztártagi azonosítója és jelszó megadása szükséges. Első alkalommal jelszóként a születési dátum megadása
(egyben, pontok nélkül) szükséges, melyet a belépést követően meg kell változtatni (min. 6 karakter, szerepeljen benne kis- és
nagybetű, valamint szám is).
Használja az ingyenes Mobil applikációnkat egyenleg lekérdezésre és szabadon szűrhet az elfogadóhelyi hálózatunkban is.

ELLENŐRIZZE NYILVÁNTARTOTT ADATAIT! - ÉLJEN AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHETŐSÉGÉVEL!
Az elektronikus ügyintézés segítségével a legtöbb ügyet kényelmesen, elektronikus módon akár otthon ülve is elintézheti. A regisztrációhoz
szükséges nyomtatványt levelünk mellékletében találja. Ennek hiányában kizárólag aláírással ellátott, eredeti példányú nyilatkozatokat
fogadhatunk be.
Személyes tárhelyén kérjük, ellenőrizze személyes adatait, ha azokban változás történt kérjük, jelentse be Pénztárunkhoz, amelyhez mellékeltük a
„Tagi adatváltozás bejelentés” nyomtatványt.

KIS LÉPÉS – NAGY SEGÍTSÉG: A GONDOSKODÁS MINDENKINEK JÁR!
Pénztártagjaink automatikusan jogosultak a kedvező feltételrendszerű Gondoskodás Egészségbiztosításra, minimális havi 83 Ft díjért. Szükség
esetén nagy összegű szolgáltatásban részesülhetnek:
Gondoskodás Egészségbiztosítás tartalma:
Telefonos ellátásszervezés

Keretösszegek:
nincs limit

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, PET-CT)

300 000 Ft/fő/év

Egynapos sebészeti beavatkozások

450 000 Ft/fő/év

35 féle kiemelt kockázatú betegség szolgáltatása

600 000 Ft/fő/év

Az igénybevételnél a keret erejéig nem kell külön fizetni, szakértő orvosok, intézmények állnak rendelkezésre országos lefedettség mellett a
kockázatviselés kezdete utáni megbetegedések gyógyításában.
Családtagokra (bejelentett szolgáltatásra jogosultakra) is kibővíthető, illetve a szolgáltatás formanyomtatványon lemondható. További részletek a
www.mkbep.hu oldalon a Tagoknak/Egészségbiztosítás menüpontban található.

ÖNSEGÉLYEZŐ SZOLGÁLTATÁSOK – NAGY SEGÍTSÉG LEHET A CSALÁDOK SZÁMÁRA
Jelzáloghitele van? Lakáscélú hiteltámogatás igényelhető, havonta a minimálbér 15%-áig.
Gyermek születik a családban? A baba születésekor szülési segély kérhető, akár 1 millió Ft összegben.
A GYED vagy GYES miatt kevesebb a család bevétele? Gyermekgondozási, illetve gyermeknevelési támogatás igényelhető a GYED
alatt az eredeti fizetése mértékéig, GYES esetén azzal megegyező összegben.
Óvodás vagy iskolás van a családban? Ruházat, tankönyvek és tanszerek beiskolázási támogatásként elszámolhatók,
gyermekenként a mindenkori minimálbér összegéig.
Egyetemre, főiskolára jár a gyermek? A tandíj és a lakhatás költsége megtéríthető Magyarország államilag elismert felsőoktatási
intézményeiben a 25 év alatti tanuló részére, gyermekenként a mindenkori minimálbér összegéig.
Tervezzen előre! Gondoskodjon időben a kellő fedezet biztosításáról, akár egyéni befizetéssel! Ne feledje: az önsegélyező szolgáltatások – a
temetési segélyen kívül – akkor kérhetők, ha az elszámolni kívánt összeg 180 nappal a kifizetés igénylését megelőzően a számlán rendelkezésre
állt, és ez idő alatt sem csökken az igényelt mérték alá.

BEFIZETÉS A PÉNZTÁRBA = 20% ADÓKEDVEZMÉNY
Ne feledje, a pénztártagság független a munkáltatótól egyénileg is teljesíthető befizetés! 2019-től már a munkáltatói által egyaránt illetve
változatlanul az egyénileg befizetett összegek után is visszaigényelhető 20%-os adójóváírás - - évente akár 150.000forint mértékben - a Pénztárba.
Az adókedvezmény levonások nélkül jóváírásra kerül a tag egyéni számláján, továbbá szabadon felhasználható a Pénztár által elszámolható termékek
és szolgáltatások kifizetésére.

DIMENZIÓ EGÉSZSÉGKÖZPONT = 20 % KEDVEZMÉNY
A Dimenzió Egészségközpontban Pénztártagjaink 20%-os árkedvezménnyel vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
Információk a www.dimenzio.net oldalon.

INFORMÁCIÓK A HONLAPON ÉS A SZEMÉLYES TÁRHELYEN
Részletesebb tájékoztatókért javasoljuk a Pénztár www.mkbep.hu honlapjának megtekintését ahol értesülhet a legfrissebb információkról, letöltheti
a szükséges nyomtatványokat is. Továbbá megtalálja a több, mint 15.000 db szerződött szolgáltatási helyet, melyből közel 9.000 db MKB
Egészségkártya elfogadó is és egyedi, 5 – 20%-os elfogadóhelyi kedvezmények állnak tagjaink rendelkezésére.
Jó egészséget kívánunk!

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár

www.mkbep.hu

