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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA 

A VITAMIN Egészségpénztár által − a szolgáltatás-igénybevétel finanszírozásának korszerűsítése céljából 
− kibocsátott egészségpénztári kártya használatának szabályozása. 

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

Területi hatály: Magyarország 
Személyi hatály: Pénztár, pénztártagok, illetve szolgáltatási kedvezményezettjeik 
   Egészségpénztári szolgáltatók, akik az Egészségkártya elfogadására is kiterjedő egész-

ségpénztári szolgáltatási szerződést kötöttek 

3. FOGALMAK 

 BIZONYLAT: az elfogadóhelyen a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, a tranzakció lebonyolítását iga-
zoló dokumentum. 
CSEREKÁRTYA: a lejárt főkártya helyébe lépő, a Pénztár által külön igénylés nélkül biztosított kártya. 
EGÉSZSÉGKÁRTYA: a Pénztár által kibocsátott, megjelenésében, anyagában és kivitelezésében a készpénz-
kímélő fizetést elősegítő, széles körben elterjedt és alkalmazott bankkártyával azonos, szabványos 86x54 
mm-méretű, mágnescsíkkal ellátott műanyag lap. Az egészségkártya hordozza a Pénztárra, a Főkártya-bir-
tokosra (Társkártya-birtokosra) és az egyéni egészségszámlára vonatkozó alábbi adatokat: kártyaszám, 
érvényesség, a kártyabirtokos neve, a kártyával felhasználható összeg. 
ELFOGADÓ: a Pénztárral szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató, amely az egészségpénztári kártya el-
fogadásra vonatkozólag írásban kártyaelfogadási szerződést kötött.  
ENGEDÉLYEZÉS (AUTHORIZÁCIÓ): az egészségkártya kibocsátója, illetve annak megbízottja által az Elfo-
gadóhelyre továbbított, a zárolás lebonyolítását engedélyező üzenet. 
FŐKÁRTYA-BIRTOKOS: az a pénztártag, aki pénztártagsági jogviszonya alapján az egészségpénztári kártya 
használatára jogosult. 
FŐKÁRTYÁVAL/TÁRSKÁRTYÁVAL VÉGEZHETŐ MŰVELETEK KÖRE: az egészségkártya rendeltetésszerűen 
használható a Pénztár Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott szolgáltatások, termékek ellenértéké-
nek zárolására, az egyéni egészségszámlán meglevő fedezet igazolására, és a pénztártagi (társkártya-bir-
tokosi) jogviszony igazolására. 
KÁRTYA: Fő- és társkártya 
KÁRTYASZÁM: az Egészségkártyához rendelt 16 jegyű egyedi azonosító szám. 
LOGO: „Vitamin Egészségpénztár” megszövegezésű embléma, amely megjelenik a kártya előlapján. 
MŰVELET (TRANZAKCIÓ): az az ügylet, amely a Fő- és Társkártya-birtokos és az Elfogadó között jön létre, 
és amelynek során az Elfogadó az Egészségkártyát azonosító és zároló eszközként elfogadja. 
PÉNZTÁR: VITAMIN Egészségpénztár, 1023. Budapest, Bécsi út 4. 
PÉNZTÁRTAG: A VITAMIN Egészségpénztár Alapszabály szerinti tagja. 
PIN KÓD (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER): a Kártyához nem tartozik PIN kód. 
POS (POINT OF SALE TERMINAL): a Pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatások, termékek el-
lenértékének a Kártya mágneses adathordozóján lévő adatok alapján történő zárolást lehetővé tévő elekt-
ronikus berendezés. 
PÓTKÁRTYA: az elvesztett, ellopott, megrongálódott vagy más ok (pl. névváltozás) miatt pótlásra szoruló 
kártya helyébe lépő kártya. 
SZOLGÁLTATÁSI KEDVEZMÉNYEZETT: a pénztártag által, az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően, a 
pénztári szolgáltatások igénybevételére bejelentett, a Pénztár által nyilvántartásba vett közeli hozzátar-
tozó. 
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TÁRSKÁRTYA-BIRTOKOS: az a – 16. életévét betöltött – szolgáltatási kedvezményezett, aki a pénztártag 
igénylése alapján Társkártya használatára jogosult. 
TITKOS KÓD: a titkos kód a pénztártagok adatainak biztonságát szolgáló azonosító. A Főkártya-birtokos 
az egészségkártya átvételét követően saját érdekében a titkos kódot megváltoztathatja. 
ZÁROLÁS: a Pénztár Alapszabályában meghatározott szolgáltatások, termékek ellenértékének az egyéni 
egészségszámlán meghatározott ideig történő foglalása, amelynek összege csökkenti a felhasználható 
egyenleg összegét.  

4. AZ EGÉSZSÉGKÁRTYA 

Az egészségkártya kizárólag a Pénztár szolgáltatásaihoz, illetve az azokkal kapcsolatos elszámolásokhoz 
kapcsolódó, e Szabályzatban meghatározott funkciókat töltheti be. Az egészségkártya nem teheti lehe-
tővé azt, hogy a pénztártag az egyéni számláján lévő összeggel közvetlenül rendelkezzék, illetőleg annak 
terhére készpénzt vegyen fel, vagy az áruk, illetőleg szolgáltatások ellenértékét az eladónak vagy a szol-
gáltatónak kiegyenlítse. A pénztári kártya nem minősül készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek. 
Az egészségkártya igazolja, hogy tulajdonosa az Egészségpénztár Alapszabálya előírásainak megfelelően 
jogosult szolgáltatások igénybevételére, illetve termékek vásárlására, bérlésére. 
Az egészségkártya biztosítja, hogy a pénztártag az egyéni egészségszámláján nyilvántartott szabadon fel-
használható fedezetéből elektronikus úton, az Elfogadónál elhelyezett POS terminálon keresztül, bármikor 
zároltathat. 
Az egészségkártya előlapján szerepel a VITAMIN Egészségpénztár neve, a Pénztártag neve, társkártya ese-
tén a hozzátartozó neve, kártyaszám, Pénztártag egyedi pénztári azonosítója (tagkódja), a kártya érvényes-
ségének ideje (két-két számjeggyel jelölve: hónap/év). 
Az egészségkártya hátoldalán található a mágnescsík, az aláírási mező, a Pénztár neve, elérhetőségei: tele-
fonszám, e-mail cím, honlapcím. 
Az egészségkártya-használat alsó értékhatára 1.000 Ft/művelet, amelynél kisebb értékű tranzakciókat a 
Pénztár átutalással nem finanszíroz.  

A slipen, számlán szereplő aláírást minden esetben az egészségkártya használatára jogosulttól származó-
nak kell tekinteni. A Pénztár az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások stb. tel-
jesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhelytől történő megérkezését követően vállal felelősséget. 

A Pénztár nem vállal felelősséget a Szolgáltatóknak az egészségkártya használata során tanúsított maga-
tartásáért, sem az egészségkártyával igénybevett szolgáltatásokért, továbbá azok minőségi vagy mennyi-
ségi megfelelőségéért sem, ezért nem részese a Pénztártag, vagy Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között 
a szolgáltatással kapcsolatban esetleg felmerülő jogvitának. 

II. RÉSZLETES SZABÁLYOK 

1. JOGOSULTAK KÖRE, KÁRTYÁHOZ JUTÁS 

A pénztártag részére az első Főkártya kiadásáról a belépést követően a Pénztár intézkedik. A Főkártya, a 
cserekártya, a társkártya és a pótkártya kiadásáról a Pénztár az igénylést követően, pótkártya esetén a 
kártyapótdíj befizetése után intézkedik. 
A lejárt Főkártyát a Pénztár külön értesítés nélkül, a lejárat évében az adóigazolás kiküldésével egyidőben 
cseréli, kivéve azon egészségkártya birtokos esetében, aki előző Főkártyáját az érvényességi időn belül 
nem aktiválta. Ilyen esetekben a Pénztár az egészségkártya birtokos külön kérelmére cseréli a lejárt kár-
tyát. 
Pótkártyát a pénztártag a Pénztártól írásban, a TNY03 Kártyaigénylő nyomtatványon igényelhet, amennyi-
ben Kártyája elveszett, ellopták, megrongálódott vagy névváltozás történt. 
Az egészségkártya birtokos jogosult az egészségkártyával összefüggésben kezelt személyes adatai meg-
ismerésére, az azokhoz történő hozzáférésre. 
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Az egészségkártya-birtokos az előző bekezdés szerinti megismerési és hozzáférési jogát kizárólag szemé-
lyesen, a Pénztár személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben gyakorolhatja. 
Az egészségkártyát az igény Pénztárhoz történő beérkezését követő 15 munkanapon belül küldi meg a 
Pénztár. 

2. A KÁRTYA AKTIVÁLÁSA 

Az egészségkártyát - a kézhezvételét követően - a pénztártagnak az aláírási panelen, a kártya előlapján 
feltüntetett, max. 20 karakterből álló néven kell aláírnia. A két névnek tehát egyeznie kell akkor is, ha a 
személyazonosításra alkalmas közokiratban (személyi igazolvány, útlevél) szereplő név ettől eltér (hosz-
szabb). 
A Pénztár az egészségkártyát a pénztártag részére inaktív státuszban küldi meg. Az egészségkártyát a 
pénztártagnak az első használat előtt aktiválnia kell. A kártyát a VITAMIN Egészségpénztár CallCenter vo-
nalán (a 06-1/3-042-278 telefonszámon) és a www.vitaminep.hu címen a Tagok mappájába belépve lehet 
aktiválni. Pótkártya aktiválása csak a kártyadíj megfizetését követően lehetséges. 

3. A KÁRTYA ELJUTTATÁSA A KÁRTYA-BIRTOKOS RÉSZÉRE 

A Pénztár az egészségkártyát tartalmazó borítékot ajánlott postai küldeményként a pénztártag Pénztárnál 
nyilvántartott levelezési címére küldi meg. Amennyiben – neki felróható okból (pl. címváltozás bejelenté-
sének elmulasztása) – a pénztártag a kártyát nem kapja meg, akkor a Pénztár az ismételt postázás díjának 
megfizetését követően újrapostázza az egészségkártyát a pénztártag részére. Az ismételt postázás díja 
500.- Ft. 

4. A KÁRTYA LETILTÁSA 

Ha a pénztártag kártyáját elvesztette, ellopták vagy megrongálódott, az illetéktelen használat megelő-
zése érdekében a nap 24 órájában letilthatja, amelyhez a kártya számát, tagkódját és a saját titkos kódját 
kell ismernie. 
A kártyát a VITAMIN Egészségpénztár CallCenter vonalán (a 06-1/3-042-278 telefonszámon) és a 
www.vitaminep.hu címen a Tagok mappájába belépve lehet letiltani. 
A letiltott kártyát a későbbiekben használni nem lehet, pótkártyát a pénztártag írásban a TNY03 Kártya-
igénylő nyomtatvány kitöltésével igényelhet a Pénztártól. 
A le nem tiltott kártya jogosulatlan felhasználásából eredő mindennemű kár a pénztártagot terheli. 
Mivel a telefonos letiltás esetén az illetékesség ellenőrzésére nincs lehetőség, a Pénztárat nem terheli 
felelősség a letiltás következményeiért akkor sem, ha az illetéktelen személytől érkezett. Az illetéktelen 
személytől eredő minden kárért a felelősség a pénztártagot terheli. 

5. A KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE 

A kártya az aktiválás után, a pénztártagsági jogviszony fennállása alatt, jelen szabályzat szerint használ-
ható. 
A kártya érvényessége (lejárati ideje) 5 év, amely a kártyán feltüntetett lejárati hó/év utolsó napján 24.00 
órakor jár le. 
A pénztártagság megszűnésekor a kártya érvénytelenné válik. 
A Pénztár a pénztártag elhalálozásáról való tudomásszerzéskor a pénztártag kártyájának, és az esetlege-
sen ahhoz kapcsolódó Társkártyák érvénytelenítéséről haladéktalanul intézkedik. 
Az érvénytelen egészségkártyát a Pénztár nem vonja be. 

6. A KÁRTYA HASZNÁLATA 

POS terminálon keresztül  

http://www.vitaminep.hu/
http://www.vitaminep.hu/
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Az egészségkártya POS terminálon keresztül történő használatakor nincs szükség PIN kódra, az Elfogadó 
egyes esetekben (nagyobb összeg) kérheti a személyazonosításra alkalmas közokirat (személyi igazol-
vány, útlevél) bemutatását is. Megfelelő azonosítás hiányában az Elfogadó a kártya elfogadását megta-
gadhatja. 

Internetes felületen keresztül  

Azon szolgáltatók esetében, amelyek nem rendelkeznek POS terminállal, a Pénztár biztosítja az interne-
ten történő zárolás lehetőségét. A vásárláshoz a Pénztártagnak meg kell adnia nevét, tagi azonosítóját 
és 16 számjegyből álló kártyaszámát. Az adatok megadását követően a Pénztártag fedezetének ellenőr-
zése elektronikus úton megy végbe. Amennyiben a megfelelő fedezet rendelkezésre áll a Pénztártag 
egészségpénztári számláján, akkor a vásárlás összege zárolásra kerül. A vásárlásról kiállított számlát a 
Szolgáltató juttatja el az Egészségpénztárhoz, a Pénztártagnak további teendője nincsen. Internetes zá-
rolással csak azokat a termékeket/szolgáltatásokat lehet egészségkártyával megvásárolni, melyek a ha-
tályos jogszabályok és az Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzata szerint jogszerűen elszámolhatók. 

Szolgáltatások igénybevétele 

Az egészségkártya kizárólag a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata szerinti szolgáltatások igénybe vételére 
használható, a Pénztárral kártya elfogadására vonatkozó rendelkezést is tartalmazó szerződést kötött 
egészségpénztári szolgáltatóknál. 

Az egészségkártya használatakor az Elfogadó a szolgáltatás díjáról kiállított számla eredeti példányát köz-
vetlenül küldi meg elszámolásra a Pénztárnak (EDI rendszer alkalmazása esetén elektronikus számlát), a 
pénztártagnak pedig átadja a zárolás igazolására szolgáló slipet, – és külön kérésre – hiteles számla má-
solatot állít ki. 

Termékek vásárlása  

Az egészségkártya kizárólag a jogszabályok és a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata szerinti termékek vá-
sárlására, bérlésére használható, a Pénztárral kártyaelfogadásra vonatkozó rendelkezést is tartalmazó 
szerződést kötött egészségpénztári szolgáltatóknál. 

Az egészségkártya használatakor az Elfogadó a termék ellenértékéről kiállított számla eredeti példányát 
közvetlenül küldi meg elszámolásra a Pénztárnak, a pénztártagnak pedig átadja a zárolás igazolására szol-
gáló slipet és külön kérésre hiteles számlamásolatot állít ki. 

A Kártyaelfogadó helyekről a pénztártagok a Pénztár internetes honlapján és az Ügyfélszolgálaton tájé-
kozódhatnak. 

Egyenleg lekérdezése 

A pénztártagok a CallCenter vonalon (06-1/3-042-278), illetve a Pénztár internetes honlapján a Tagok map-
pájába belépve lekérdezhetik egyéni egészségszámlájuk egyenlegét. 

Óvintézkedések  

Az egészségkártyát óvni kell minden mechanikai sérüléstől, mert a kártyaelfogadó helyek hibás, sérült 
kártyát nem fogadhatnak el. 

Használat során nem szabad a kártyát mágneses tér hatásának kitenni, mert ez esetben a mágnescsíkon 
lévő adatok megsérülhetnek, és a kártya használhatatlanná válik. 

7. A ZÁROLÁS 

Az Elfogadó a tag kezdeményezésére az igénybevett szolgáltatás, illetve megvásárolt áru ellenértékét 
zároltatja. A Pénztár a zárolt összeget kizárólag a zárolással kapcsolatos követelés kiegyenlítésére hasz-
nálhatja fel. 
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Amennyiben a Pénztár egy adott Elfogadó viszonylatában a külön jogszabály szerinti elektronikus szám-
lát alkalmaz, ennek során az elektronikus számla beérkezését követő 5 munkanapon belül az igénybevett 
szolgáltatás jogszerűségét köteles megvizsgálni, és az Elfogadó részére a zárolt összeget átutalni. 
A zárolás megszűnik: 
a) az összeg felhasználásával, 
b) a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján a zárolás Pénztár általi megszüntetésével, 

illetve 
c) a jogszabály erejénél fogva legkésőbb a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon. 

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a Pénztár a zárolt összeget a tag (kedvezményezett), átlépés 
esetén az átvevő pénztár részére nem fizetheti ki, illetve nem utalhatja át. Amennyiben a zárolás meg-
szűnését követően marad fenn összeg, akkor az a tag követelése, amit a Pénztár utólagos elszámolás 
keretében a pénztártag (kedvezményezett), átlépés esetén az átvevő pénztár részére a zárolás megszű-
nését követő 15 napon belül fizet ki, illetve utal át. 

8. ELEKTRONIKUS SZÁMLA 

Az elektronikus számla alkalmazásához szükséges, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 
(továbbiakban: Áfa tv.) 175. § (3) bekezdése szerinti szerződést a pénztártag javára a Pénztár köti meg. 
Az Elfogadó az elektronikus számlát (és az elektronikus adatcsere /EDI/ rendszer alkalmazására tekintet-
tel a havonkénti papíralapú kiegészítő összesítő jelentést is) a Pénztár részére küldi meg. A számla Pénz-
tárhoz való közvetlen továbbítása esetén biztosítani kell azt, hogy az Elfogadó a számlával azonos adat-
tartalmú dokumentumot bocsásson a pénztártag rendelkezésére. 

A papíralapú kiegészítő összesítő jelentés tartalma az alábbi: 
a) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve, címe és adószáma 
b) a vevő adóalany azonosítására szolgáló adatok (pénztártag neve, címe, a Pénztár neve, székhelye, 

adószáma), 
c) a tárgyhónapban kibocsátott elektronikus számlák sorszámának felsorolása, 
d) a tárgyhónapban kibocsátott számlákban szereplő ügyletek adóalapjai – az Áfa tv. 169. §-ának i) 

pontja, illetve k) pont ka) alpontja szerinti csoportosításban – összesítetten, azzal, hogy adómentes-
ség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe-
vevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás szükséges arra, 
hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. 

e) a tárgyhónapban kibocsátott számlákban szereplő ügyletek áthárított adója összesítetten. 

Elektronikus számla alkalmazása esetén a Pénztár vagy az általa megbízott szolgáltató automatizált el-
lenőrzési rendszert működtethet. 
Az elektronikus számlázási rendszert alkalmazó egészségpénztári szolgáltatónál a kártya kizárólag jog-
szerűen és adómentesen megvásárolható termékek/igénybe vehető szolgáltatások ellenértékének záro-
lására használható fel. 

9. A KÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓK 

Az egészségkártya használatával kapcsolatban felmerülő technikai jellegű (pl. aktiválás, letiltás), illetve a 
Pénztár által finanszírozott, Kártya használatával igénybe vett szolgáltatásokkal, illetve a számlázással 
kapcsolatban felmerülő, nem technikai jellegű panaszok, problémák bejelentése a Pénztár Ügyfélszolgá-
latán, 06-1/304-22-78-as telefonszámon lehetséges. (pl. elszámolás, kártyagyártás, pótkártya, cserekár-
tya). 
A pénztártag Kártyabirtokos az egyes kártyaműveletekhez kapcsolódó kifogását, észrevételét bejelent-
heti személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán (Budapest, II.ker., Bécsi út 4.) vagy írásban (postacím: 1301 
Budapest Pf: 32., e-mail: vitaminep@vitaminep.hu). A szóban bejelentett kifogásokat írásban meg kell 
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erősíteni, és minden esetben csatolni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 
A kifogásokat a Pénztár 15 napon belül kivizsgálja, és írásban tájékoztatja a pénztártagot. 

10. A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK 

Főkártya és lejáratkori cserekártya díja: a pénztártag részére a Pénztár által kezdeményezetten kibocsá-
tandó első (belépéskori) Főkártya, valamint a lejárt kártya helyébe lépő cserekártya díjtalan. A pénztártag 
által igényelt Társkártya szintén díjmentes. A Kártya nem kézbesítettsége miatti ismételt postázás díja 
500.- Ft. 

Pótkártya díja: a rendes (5 éven belüli) lejárati időn belüli (pl. elvesztés, ellopás, rossz tárolás miatti el-
használódás, stb.), pénztártag névváltozása miatti a tag kérelmére történő Fő- és társkártya cseréje ese-
tén a pótkártya díja 1.000,- Ft/kártya. A Pénztár térítésmentesen cseréli a minőségi hiba (kopás) miatt 
használhatatlanná vált egészségkártyát, amennyiben azt a kártyabirtokos beküldi a Pénztár központjába. 

Tranzakciós díj: a Pénztár a pénztártagtól tranzakciós díjat nem szed. A pénztártag számára az egészség-
kártya használatával történő szolgáltatás-igénybevétel nem járhat semmilyen többletköltséggel a más fi-
zetési és elszámolási módozatokhoz képest. 

A Pénztár közreműködője, a VITAMIN Pénztárszolgáltató Zrt. a kártyaelfogadói szerződésben meghatá-
rozott üzleti feltételek alapján jogosult tranzakcióhoz kapcsolódóan adminisztrációs díjat felszámítani az 
egészségpénztári szolgáltatónak. 

Számlakivonat díja: a tagi számla aktuális egyenlegéről a Pénztár évente egyszer, az adóigazolással egy 
időben a tagok részére díjmentesen éves számlakivonatot küld. 
 
Az egészségkártya használatával kapcsolatban felmerült költségeket a kártyaelfogadási szerződésben 
foglaltak szerint a Pénztár, illetve az Elfogadó viseli. 

11. A KÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG 

Az egészségkártya használatának szabályait a Szolgáltatási Szabályzat és  jelen szabályzat tartalmazza. 
Az egészségkártyát kizárólag az arra jogosult személy (pénztártag, társkártya birtokos) használhatja, a 
jogosulatlan használatból eredő károkat teljes mértékben a pénztártag viseli. 
Jogalap nélküli használatnak minősül különösen: 
a) amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé; 
b) a Pénztár Szolgáltatási Szabályzatában nem szereplő szolgáltatás; 
c) amely igénybe vételéhez jogszabályban és/vagy a Pénztár Szolgáltatási Szabályzatában előírt felté-

tel(ek) nem teljesül(nek) – ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát;  
d) nem pénztártag (társkártya-birtokos) általi kártyahasználat. 
Az egészségkártya letiltását követően bekövetkező kár a Pénztárat terheli. Kivételt képez, ha a Pénztár 
bebizonyítja, hogy a kár a Kártyabirtokos szándékos vagy különösen gondatlan magatartása miatt követ-
kezett be. 
A Pénztár különösen gondatlan magatartásnak tekinti a titkos kód birtokában történt visszaélést. 
Amennyiben a pénztártag hibájából a Pénztár az Elfogadónak olyan szolgáltatás díját/termék árát kell 
megfizesse, amely szolgáltatás igénybe vétele/termék vásárlása a jogszabályoknak és a Szolgáltatási Sza-
bályzatnak nem felel meg, de a szolgáltatás nyújtása/termék eladása az Elfogadónak nem róható fel, a 
Pénztár az ily módon a pénztártagnál keletkezett egyéb jövedelemmel kapcsolatban az Egészségszámla 
Kezelési Szabályzat szerint jár el. 

12. A TÁRSKÁRTYA 

A Társkártya olyan egészségkártya, amelyet a pénztártag (továbbiakban: Főkártya-birtokos) a Társkártya-
birtokos részére igényel. A pénztártag legfeljebb három Társkártyát igényelhet. 
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A Társkártya a Főkártya-birtokos egyéni egészségszámlájához kapcsolódik (a Társkártyával eszközölt vá-
sárlás ellenértéke a Főkártya-birtokos egyéni egészségszámlájáról kerül teljesítésre). A Társkártyával tör-
ténő jogosulatlan használat következményei a Főkártya-birtokost terhelik. 
A Társkártya kibocsátása díjtalan.  
A Társkártyát a Főkártya-birtokos írásban, a TNY03 Kártyaigénylő nyomtatvány kitöltésével igényelheti, a 
Pénztár ezt követően készítteti el, és juttatja el Főkártya-birtokos részére. 
A Társkártyán szereplő adatok: kártyaszám, érvényesség (lejárat időpontja), a Társkártya használatára 
jogosult személy neve, felhasználható összeg. 
A Társkártyához kapcsolódó jogosultságok: 
a) szabadon felhasználható összeg egyenlegének lekérdezése, 
b) a Főkártya-birtokos egyéni egészségszámláján levő, szabadon felhasználható összeg teljes körű fel-

használása, 
c) a Társkártya letiltása. 
A Társkártya a rajta feltüntetett érvényesség időn (5 év) belül érvénytelenné válik akkor, ha a Kártyabir-
tokos tagsági viszonya megszűnik, illetve a Kártyabirtokos a Társkártyát írásos kérelemmel visszavonja, 
letiltja, amelyről a Pénztár külön tájékoztatást nem küld a Társkártya-birtokosnak. 
A Társkártya-birtokos számlakivonat igénylésére, számlaforgalom lekérdezésére nem jogosult. 
A Társkártya lejárati időt követő cseréje nem automatikus, a Társkártyát újra igényelni kell. 
Jelen pont eltérő rendelkezése hiányában a Társkártyára a Főkártyára vonatkozó előírásokat kell megfe-
lelően alkalmazni. 
Amennyiben a TNY03 Kártyaigénylő nyomtatványon a pénztártag vagy a szolgáltatási kedvezményezett 
lakcím vagy levelezési cím adata eltér a Pénztár által vezetett nyilvántartásban szereplő adatoktól, akkor 
a Pénztár az új adatokat nyilvántartásán automatikusan átvezeti. 

13. A KORÁBBAN KIBOCSÁTOTT EGÉSZSÉGKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

A Pénztár által 2013. december 31. napja előtt kibocsátott egészségpénztári kártya a használhatóság 
szempontjából teljes értékűen megfelel jelen szabályzat szerinti Kártyának. 
A Főkártya/Társkártya használata esetén – a számla kiállítása során, – pénztári azonosító alatt (a kártya-
szám helyett) a tagsági okiratszámot is érteni kell. 
A Pénztár által 2013. december 31. napja előtt kibocsátott Főkártya/Társkártya a kártyán feltüntetett idő-
pontig érvényes és használható.    

III. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Szabályzat 2014. április 25-től lép hatályba, a 2009. október 1-től hatályos Egészségkártya Üzletsza-
bályzat ettől az időponttól hatályát veszti. 
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