Állami támogatás őssejt levételhez és tároláshoz

A Humancell Őssejtbank és az IZYS Egészségpénztár örömmel jelenti be, hogy
ügyfeleik még és kedvezőbb kiszolgálása érdekében együttműködnek. Az
egészségpénztári finanszírozás előnyein túlmenően a Humancell Őssejtbank az
együttműködés eredményeképpen az IZYS egészségpénztári tagoknak a
köldökzsinórvér-őssejt (haemopoetikus őssejt) gyűjtés és megőrzés szolgáltatás
igénybevétele esetén a szolgáltatás árából 40.000 Ft, a köldökzsinórvér-őssejt+
köldökzsinór-őssejt (mesenchymalis őssejt) gyűjtés és megőrzés szolgáltatás
árából 66.000 Ft további kedvezményt is nyújt. Az egészségpénztári finanszírozás
egyszerű és az adókedvezmény révén még előnyösebbé teszi a szolgáltatás
igénybevételét.
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Szolgáltatás ára
Kedvezmény
Szolgáltatásért fizetendő összeg (A-B)
Pénztár költsége - ennyivel többet kell befizetni
Pénztári befizetés (C+D)
Adókedvezmény - ennyit kapsz vissza az Államtól
Végeredmény

KZSV őssejt

KZSV és KZS
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Milyen szolgáltatások, termékek
finanszírozhatók szüléskor az IZYS
Egészségpénztárnál?

IZYS Egészségpénztári számlával kapcsolatos
tudnivalók

• őssejt levétel és tárolás
• magánorvosi vagy magánkórházi költségek
• szűrővizsgálatok
• csecsemő és babaápolási termékek
• gyógyszerek, gyógyhatású készítmények
• gyógyászati segédeszközök
• gyógymasszázs
• táppénz kiegészítés

• Az adókedvezmény jövedelmi szempontból nincs bekorlátozva, így a magas
keresetűeknek is jár.
• 2020. január 1 előtt nyugdíjba vonulóknak 130. 000 Ft/év mértékig, azt
követően nyugdíjba vonulóknak 100.000 Ft/év lehet az adókedvezmény
• A belépési díj egyszerű és gyors
• Az őssejt levétel ellenértékét a Pénztár közvetlenül a Humancell
Őssejtbanknak utalja, így nem kell kétszer rendelkezned az összeggel
• A befizetett összeg felhasználását követően mindenféle anyagi és
adminisztratív kötelezettség nélkül megszüntetheted a számlát, de akár
folytathatod is a befizetést
• vállalkozások adó- és járulékmentesen adják munkavállalóiknak – vállalati
adózási kérdésekkel fordulj a pénztár ügyfélszolgálatához
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