TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖTA SEGÉLYEIRŐL, TÁMOGATÁSAIRÓL 2019. július 1-től
Segély megnevezése
Kórházi segély

Segély összege
1500 Ft/nap

Ki után jár segély
Munkavállaló tag
(max. 90 nap/év)

Szükséges igazolások, bizonylatok
folyamatos 24 órát meghaladó benntartózkodás
esetén, eredeti kórházi igazolás vagy
zárójelentés, nyugdíjas tag eltartott házastársa
Nyugdíjas tag, eltartott
részére igényelt segély esetén jövedelem
hozzátartozónak minősülő**
igazolás csatolása is szükséges
házastársa (max. 15 nap/év)

fekvőbeteg gyógyintézeti
ápolás esetén

700 Ft/nap

Cukorbeteg segély

5000 Ft/év

Tag, eltartott hozzátartozó**

kezelő vagy háziorvosi igazolás a cukorbeteg
gondozásáról

Kelengye segély

35000 Ft

Tag

eredeti születési anyakönyvi kivonat

35000 Ft

Tag, házastársa, élettársa,
eltartott gyermeke**

25000 Ft

Szülő

eredeti halotti anyakönyvi kivonat, eredeti
névre szóló készpénzfizetési temetési számla,
mely tartalmazza a koporsó árát vagy a
hamvasztási díj összegét

Temetési segély
3500 Ft/ rögzített fog
5000 Ft/kivehető
fogsor
Fogsegély

Tag

részletes fogmunkalap vagy fogszakorvosi
igazolás és eredeti, névre szóló
készpénzfizetési számla

10000 Ft/
fogszabályozó
készülék

szakorvosi igazolás a készülék(ek)
megnevezéséről, darabszámáról és átadásának
Tag, eltartott hozzátartozó**
idejéről, valamint eredeti névre szóló
készpénzfizetési számla

100 évesek segélye

25000 Ft/év

Tag

Ortopéd cipő

5000 Ft/év*

Hallókészülék

10000 Ft/készülék*

Inkontinencia betét,
nadrágpelenka***

16000 Ft/év*

Szemüveg, kontaktlencse

8000 Ft/év*

eredeti, névre szóló készpénzfizetési számla,
amely tartalmazza az egészségbiztosító által
támogatott gyógyászati segédeszköz
megnevezését, teljes árát és a tag által fizetett
térítés összegét
ortopéd cipő, hallókészülék és inkontinencia
betét, nadrágpelenka első igénylése esetén
szakorvosi igazolás vagy ambuláns lap vagy
Tag, eltartott hozzátartozó** azok hitelesített másolata
eredeti névre szóló készpénzfizetési számla,
vagy annak hitelesített másolata, mely
tartalmazza a lencse árát és a dioptria
megjelölést
valamint szakorvosi igazolás, vagy szakorvos
által felírt vény hitelesített másolata, vagy a
szemüveg megrendelő eredeti példánya, illetve
hitelesített másolata
Tag

Zalakarosi gyógykezelés
igénybevételének
támogatása

4000 Ft/év

Aktív munkavállalók
legalább 20 napot
4000 Ft/20 nap
meghaladó táppénz segélye

-

(minimum 7 napos
Hotel Forrás Zalakaros
szállodában tartózkodás
esetén)
Tag
(max. 5x20 nap/év)

a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő által a tag
nevére kiállított készpénzfizetési számla (mely
tartalmazza az egészségbiztosítás által
támogatott gyógykezelések megnevezését és
összegét).
A segély összegét a szállodából való
távozáskor Zalakaroson kell igényelni!
orvosi igazolás a keresőképtelenségről, vagy
munkáltatói igazolás, vagy a beteglapok
hitelesített másolata

* a térítés összege a számlával igazolt térítési díj, legfeljebb a táblázatban szereplő összeg
** eltartott hozzátartozó részére történő segélyek igénylésekor a segélynemenként felsorolt igazolások, bizonylatok
csatolásán túl az eltartott hozzátartozói viszony igazolása
*** a segély összege abban az esetben kerül kifizetésre, ha a számlák összege eléri vagy meghaladja a 4000 Ft-ot vagy egy
másik segély kifizetéséhez kapcsolható. A kiutalásra váró 4000 Ft alatti támogatás a naptári év végén kerül kiutalásra.

Segély megnevezése

Segély összege

Ki után jár segély
eredeti szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a
betegség megnevezését (BNO kód)

Meghatározott anyagcsere
betegségben szenvedő 14.
5000 Ft/év
életév alatti gyermekek
segélye

Tag 14 év alatti gyermeke ** emelt összegű családi pótlékról szóló eredeti
igazolás vagy ezek hitelesített másolata
az eltartott hozzátartozói viszony igazolása

Megváltozott
munkaképességű aktív
tagok egyszeri segélye

20000 Ft

a munkaviszony megszüntetéséről szóló
eredeti dokumentum vagy annak hitelesített
másolata, mely tartalmazza a munkaviszony
megszüntetésének okát, indokát

Tag
Tag

nyilatkozat a tagsági jogviszony folytatásáról
(akinek 2018. január 1. vagy
azt követően nyugdíjazás
a nyugdíj megállapító határozat eredeti
miatt megszűnik a
példánya vagy hitelesített másolata
munkaviszonya)

Tagságukat nyugdíjasként
10000 Ft
folytatók egyszeri segélye

Méltányossági segélyek
Segély megnevezése

Segély összege

Ki után jár segély

Gyógyszersegély

Tag

kezelő vagy házi orvosi igazolás, BNOkódokkal

Rendkívüli segély
(rendkívüli élethelyzet
kialakulása esetén:
természeti katasztrófa,
rendkívüli időjárás, tűzkár,
betörés, lopás)

Tag

erre a célra rendszeresített nyomtatvány, a
káreseményről szóló igazolás, a kár
helyreállításával kapcsolatos számla

Egyéb méltányossági
segély (súlyos baleset,
tartós egészségkárosodás
áll fenn, vagy egészségi
állapottal összefüggésben
rendkívüli költség merül
fel)

a költségeket igazoló névre szóló eredeti
készpénzfizetési számla, szakorvosi igazolás, a
Tag, eltartott hozzátartozó**
tag és a vele közös háztartásban élők
jövedelemigazolása

Eltartott hozzátartozó:
1.) A tag saját háztartásában eltartott, vagy a tag nem saját háztartásában lévő gyermeke, amennyiben a tag utána tartásdíjat
fizet, illetve ha a gyermek intézményi ellátásáért térítési díjat fizet:
- még nem tanköteles gyermeke
- valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeke 25 éves életkorig, feltéve, hogy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik.
- tartósan beteg, illetőleg testi vagy szellemi fogyatékos gyermeke, feltéve, hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
2.) A tag házastársa feltéve, hogy a segély igényléséhez csatolt igazolás időpontjában havi jövedelme nem haladja meg a külön
jogszabályban meghatározott minimálbér 30 %-át.
Az eltartott hozzátartozói viszonyt a segély igénylésekor tett eltartási nyilatkozattal, a gyermektartásdíj levonását bizonyító
igazolással, az intézményi ellátásért fizetett térítési díj befizetését igazoló számlával,illetőleg iskolalátogatási igazolással, beteg
gyermek orvosi igazolásával, a jövedelmet pedig jövedelemigazolással kell a tagnak igazolnia.

SEGÉLY IRÁNTI KÉRELMET LEHET BENYÚJTANI:

Postai úton: 1580 Budapest Pf. 117.
Ügyfélszolgálati irodánkon személyesen: 1145 Budapest, Amerikai út 42.
Időpont: hétfő, kedd, szerda: 9-15 óráig, csütörtök 9-14 óráig, ebédszünet: 12-12.20, pénteken NINCS ügyfélfogadás
Telefon: (06-1) 252-1299, vasúti: (01) 41-25, Fax: (06-1) 252-1488
Internet: www.vasutasota.hu, e-mail cím: vasutasota@gmail.com

A benyújtott segélykérelmeket csak eredeti aláírással, a csatolandó dokumentumokat eredeti
példányban, vagy hitelesített másolatként tudjuk elfogadni, az elektronikus úton (e-mail, fax)
beküldötteket nem.

