AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK
a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárból beolvadó tagok
számára
Tisztelt Pénztártagjaink!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2016. október 1-jével két pénztár egyesülésével létrejött az
MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár - a legnagyobb vagyonú, és a 187 ezer fős
létszámmal a harmadik helyen álló hazai egészség- és önsegélyező pénztár-, melynek Ön is Tagja lett.
A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai a beolvadást követően automatikusan
átkerültek a kedvező feltételű új pénztárba.

A beolvadással kapcsolatos aktuális és legfontosabb információk:











A tagoknak adminisztrációs teendője nincs: automatikusan átkerült az egyesült pénztárba,
Megtörtént a tagi adatok, törzsadatok beolvasása az egyesült pénztárba 2016. október 3án, a tagok áthozott vagyona pedig október 7-én, pénteken,
Megkezdődött tagsági okiratok postázása: a közel 10 ezer tag a következő 3 hét alatt
kapja meg folyamatosan,
2016. október 10-től, hétfőtől megkezdődött a befizetések lekönyvelése és elindultak az első
kifizetések a beolvadt pénztár tagjai számára:
A készpénzes egészségpénztári, nem járadék jellegű önsegélyező szolgáltatások számláit
legkésőbb 10 munkanapon, a gyakorlatban 5-6 munkanapon belül utalja el a Pénztárunk!
A tagság már aktív: mostantól a „Személyes tárhelyét” is használhatják, a tagsági okirat
megérkezése előtt is. Keresse ügyfélszolgálatunkat, kérje meg tagsági azonosítóját, és ezt követően a
Pénztár főoldalán a „Személyes tárhely”-en megtekinthető a teljes számlatörténet és a nyilvántartott
tagi adatok is.
Ingyenes MKB Egészségkártya készül minden új tag részére: A korábban Pannónia
Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagok részére a kiküldésre október hónapban folyamatosan
kerül sor.
A kártya 5 évig érvényes, és országszerte több mint 8.000 szolgáltatási helyen használható. A
szolgáltatásra jogosultak részére társkártya is igényelhető, mindössze 2.000 Ft-ért.
A vállalatoknál területi ügyintézők továbbra is segítik a tagokat a tagsággal kapcsolatos
kérdésekben, ügyintézésben.

FONTOS:
A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárból áthozott tagi megtakarítás teljes
összege a tag számlájára levonás nélkül került és teljes egészében felhasználható
egészségügyi, egészségpénztári és önsegélyező szolgáltatásokra!
Fontosabb szolgáltatások:


Egészségpénztári kiadásokra 14 ezer szerződött szolgáltató partnerünknél használhatja,
mindemellett az önsegélyező pénztári költségek finanszírozására egyaránt igénybe veheti
egyéni számlája egyenlegét.

A megtakarítás segítség a mindennapokban, családi egészségkasszaként:




Pénztári számlájából
finanszírozhatóak:
többek
között
a
gyógyszerkiadások,
szemüvegvásárlás, vagy egyéb egészségügyi költségen kívül, csak néhány példa masszázsfotel-,
és készülék, vérnyomásmérő, gyógyhatású cipő, fényterápiás eszközök, gyógymasszázs,
gyógytorna bérlet.
A betegség miatt kieső jövedelem pótlása is elszámolható (ideértve a gyermek betegsége
miatti keresetkiesést is).





Sokan már most tartósabb előtakarékoskodásra is használják: például egy újszülött
érkezésével járó költségekre, egy várható nagyobb összegű fogászati kiadásra, vagy akár egy
kényelmes gyógymatracra is gyűjthetünk előre.
A készpénzes egészségpénztári számlának nincs lejárata a pénztárunknál: a tagsági
viszony alatt keletkezett kiadások számlái akár évek múltán is benyújthatók, a benyújtáskor
érvényben lévő szabályok szerint;

Önsegélyező szolgáltatások, kiemelten:





A szülési segélyre, magas igénybe vehető keretösszeg: akár 1 millió forint összegben.
Gyermekei költségeit is elszámolhatja: a beiskolázási támogatás keretében az óvodás
és iskoláskorú gyermek ruházata, taneszközei, tanszerei egyaránt elszámolhatók, felsőoktatási
költségtérítésként a főiskolai/egyetemi tandíjak, valamint a kollégiumi vagy albérleti díjak egy
részét is lehet a pénztáron keresztül fizetni.
Nagy segítség lehet az intézményi idős-, és az otthoni gondozás, a munkanélküliségi ellátás,
vagy akár temetési segély elszámolásának lehetősége is.

Budapest, 2016. október 14.

Köszönjük bizalmukat, jó egészséget kívánunk:

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár

