Példák leggyakrabban igénybevett termékekre és
szolgáltatásokra

Szolgáltatások
VTSZ:
3004-3006.

Gyógyszertár

Segítségképpen az alábbiakban összefoglaltuk a Pénztár által elfogadott termékeket:
- minden törzskönyvezett és gyógyszertárban készített gyógyszer valamint tápszer;
- minden az aktuális OGYI listán szereplő készítmény;
- homeopátiás szerek;
- ORKI vagy CE számmal rendelkező gyógyászati segédeszközök (vérnyomásmérő,
vércukorszintmérő, gyógypapucs) és tartozékai (mandzsetta, tesztcsíkok);
- kötszerek, tapaszok, betegápolási szerek;
- terhességi tesztek, óvszer;
- kontaktlencse, kontaktlencse ápoló;
- csecsemőápolási termékek (törlőkendő, pelenka, cumi, cumisüveg, anyatejgyűjtő
zacskó, naptej, fürdető, fültisztító stb.).

Példák igénybe nem vehető termékekre és
szolgáltatásokra
-

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pénztár nem fogadhatja el az
alábbiakban felsoroltakat:
az OGYI listán nem szereplő gyógyhatású készítmények (OÉTI-s
számmal rendelkező termékek) és táplálék kiegészítők;
rágógumi, cukorkák;
gyümölcsteák;
ORKI vagy CE számmal nem rendelkező termékek és tartozékok (pl.:
elem);
bébiételek, bébi víz, tápszernek nem minősülő tejpépek, olló fésű,
vízhőmérő stb.
kozmetikumok (pl.: samponok, felnőtt naptejek, ajakír).

A fog-és szájápolási termékek (fogkefe, fogkrém, fogselyem…) valamint a
gyógyteák csak adókötelesen számolhatók el!

Gyógyászati
segédeszköz

VTSZ:
9018-9021.
A számla
tartalmi eleme
mely a
beazonosításhoz
szükséges

-

-

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelettel összhangban a
következő termékek megvásárlásának támogatása lehetséges:
orvosi rendelvényre készített termékek (ortopédcipő, hallókészülék, szemüveg)
ORKI, OTH, OTI vagy CE, EMKI, KI számmal rendelkező, valamint vámtarifa szám
alapján gyógyászati segédeszköznek minősülő termékek (amennyiben csak CE szám
kerül feltüntetésre, akkor szükséges a termék megfelelőségi nyilatkozatát is csatolni/);
gipszek, botok, járókeretek, szobaszék és kerekesszék stb.
betegápolási cikkek (pl.: ágytál, gumilepedő, pelenkák/betétek stb.)
mindezek javítása és tartozékai.

-

A Pénztár nem támogatja azon termékek megvásárlását, melyek
nem rendelkeznek minősítő számokkal (ORKI, OTH, OTI vagy CE,
EMKI, KI): (cipő, papucs, ágynemű, matrac, stb.);
nem került kiállításra az orvosi javaslat a szemüveg, kontaktlencse, és
hallásjavító készülék vásárlását vagy javítását megelőzően.

Kérjük, hogy az esetleges problémák elkerülése érdekében ellenőrizzék a számlát,
hogy megfelel-e a fentiekben leírtaknak.
TEÁOR: 86.22
Számla tartalmi
eleme

Egészségügyi
szolgáltatás

-

Az OTP Egészségpénztár valamennyi, az OEP által nem, vagy csak részben
finanszírozott egészségügyi szolgáltatást elszámol. Az elszámolhatóság feltétele:
az egészségügyi szolgáltatást szerződéssel rendelkező partnernél vegye igénybe a
pénztártag (pl.: fogászat, nőgyógyászat, szülészet, bőrgyógyászat, belgyógyászat,
sebészet, szenvedélybetegségekről leszoktató programok stb.)
OEP szerződéssel rendelkező szolgáltatóknál igénybe vett egészségügyi ellátások

-

A Pénztár nem finanszírozza tagjai részére az alábbi egészségügyi
szolgáltatásokat:
a szolgáltatónak nincsen szerződése az OTP Egészségpénztárral, vagy
az OEP-el;
az adott szakterületre szerződése alapján nem jogosult szolgáltató.

-

A Pénztár nem finanszírozza tagjai részére a szolgáltatásokat,
amennyiben:
a szolgáltatónak nincs szerződése az OTP Egészségpénztárral;
nincsen orvosi javaslat.

-

A fentiek az adott szolgáltatás pontos megnevezése mellett vehetők igénybe!

Otthoni gondozás

TEÁOR: 86.22
Számla tartalmi
eleme

-

szerződött szolgáltatónál az igénybevevő részére kiállított orvosi javaslat alapján (házi
ápolói szakszolgálat, szociális gondozószolgálat), valamint
OEP szerződéssel rendelkező szolgáltatóknál az igénybevevő részére kiállított orvosi
javaslat alapján.

VTSZ: 9506
Számla tartalmi
eleme

-

Sporteszköz és
védőfelszerelés

Természetgyógyászat
Gyógytorna,
gyógymasszázs,
fizioterápia
Megváltozott
egészségügyi állapotú
személyek
rehabilitációja
Kieső jövedelem
pótlása

A sportfelszerelések a Pénztártag által bárhol megvásárolhatóak (pl.: kerékpár,
korcsolya, síléc, sí szemüveg stb.) és
szabadidősportok eszközei (pl.: sátor, hátizsák, túrabot, horgászbot, orsó, damil stb.)
Fontos tudni, hogy 2007. június 1-jétől adóköteles!

-

TEÁOR: 86.90
Számla tartalmi
eleme

-

TEÁOR: 86.90
Számla tartalmi
eleme

-

nem támogathatóak testi épségre az általánosnál veszélyesebb sportok
eszközei és védőfelszerelései (hegymászás pl.: jégcsákány,
küzdősportok-, pl.: bokszkesztyű)
sporteszköznek nem minősülő termékek (pl.: sportruházat, úszósapka,
úszódressz, sportcipők, haleledel, horgászszék)
nem azonosítható illetve gyűjtőnéven megnevezett termékek (pl.:
horgászcikk, sporteszköz, termékkódok stb.)

-

A szolgáltatónak nincsen szerződése az OTP Egészségpénztárral.

A szolgáltatás az OTP Egészségpénztárral szerződött szolgáltatónál vehető igénybe.

-

A szolgáltatónak nincsen szerződése az OTP Egészségpénztárral.

Megváltozott egészségügyi állapot fennállása esetén bármely szolgáltatónál igénybe
vehető:
hatósági igazolás (OOSZI igazolás a megváltozott egészségügyi állapotról) alapján
(pl.:életvitelt megkönnyítő eszközök, kapaszkodó, lakókörnyezet átalakítása), valamint
vakok és gyengénlátók eszközeinek elszámolása beleértve a vakvezető kutyát és annak
ellátását is (pl.: Braille írással készült könyvek, folyóiratok)

-

Nem finanszírozható pénztártagjaink részére a hatósági igazolás hiánya
esetén.

A munkáltató által kiállított igazolás alapján.

-

A munkáltató által kiállított igazolás hiánya vagy annak hiányos
kitöltése esetén (pl.: pecsét hiánya)

A szolgáltatás az OTP Egészségpénztárral szerződött szolgáltatónál vehető igénybe.
Fontos tudni, hogy 2007. június 1-jétől adóköteles!

-

Magyarázat: VTSZ: Vámtarifa szám; TEÁOR: Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási rendszere
Amennyiben kérdése merül fel az egyes tételek elszámolhatóságával kapcsolatosan, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az info@otppenztarak.hu e-mail címen vagy telefonon, a 061-429-7400 hívószámon.

