
Vasas Önsegélyező Pénztár 

 
A Pénztár szolgáltatásai 
Ha belépsz a Pénztárba, akkor a szakszervezeti tagdíjból kerül befizetésre havonta az Önsegélyező 
pénztári tagdíj, amiért az alábbi szolgáltatásokra lehetsz jogosult. 

 
1. Szülési segély 
Szülőnként és gyermekenként 2015. július 1-től 23 000,- Ft, vagyis amennyiben mindkét szülő a 
Pénztár tagja, úgy mindkettőjüket megilleti a kifizetés, illetve ikerszülés esetén gyermekenként illeti 
meg a szülőket, egyidejű pénztártagság esetén külön-külön a segély. 
A kifizetés feltétele: legalább 1 éves Pénztári tagság.  

 
2. Temetési segély 

A Pénztártag természetes halála esetén 
                                                            2015. 07. 01-től 

A pénztártag 10 éves szakszervezeti 
tagságáig 

43 000,- Ft 

A pénztártag 10-20 éves 
szakszervezeti tagságáig 

58 000,- Ft 

A pénztártag 20 éves szakszervezeti 
tagsága felett 

75 000,- Ft 

Temetési segélyre a pénztártag által megjelölt közeli hozzátartozók (Ptk. 8:1.§.(1) bek. 1. pont) 
jogosultak. Amennyiben a pénztártag írásban nem rendelkezett a közeli hozzátartozó 

kedvezményezett(ek) személyéről szolgáltatás nem nyújtható. 
 

A Pénztártag házastársa, élettársa halála esetén 
A pénztártag 10 éves szakszervezeti tagságáig 13 000,- Ft 
A pénztártag 10-20 éves szakszervezeti tagságáig 26 000,- Ft 
A pénztártag 20 éves szakszervezeti tagsága felett 40 000,- Ft 
A Pénztártag kiskorú vagy nagykorú, de igazoltan ápolásra szoruló, tartósan beteg 

gyermekének halála esetén 2015. 07. 01-től 30 000,- Ft. 
 
3. Baleseti segély 
Ha a tag halálát baleset okozza, a segély összege 2015. 07. 01-től 280 000,- Ft. 
A balesetből adódó egészségkárosodás eseteit és a segély mértékét az Alapszabály részletesen 
tartalmazza. (Alapszabály letölthető: www.vasasok.hu) 
 
4. Kórházi ápolási segély 
A kórházi ellátás idejére, amely munkabalesetből vagy úti üzemi balesetből, műtétből adódó ápolás, 
illetve műtét nélküli, 14 napot meghaladó ápolást igényel, 1000,- Ft/nap a segély összege, ami 
maximum 30 napra nyújtható.  
 
5. Csonttörések utáni szolgáltatás 
Egy csonttörés esetén 6.000,- Ft. A csonttörésekből adódó egyidejű halmozott csonttörés esetén a 
fizetendő szolgáltatás összege egyszeri 10.000, Ft. 
 
6. 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatti egyszeri segély 
Szolgáltatási eseménynek minősül, ha a pénztártag 60 naptári napot meghaladóan keresőképtelen és 
keresőképtelensége alatt kórházi ápolásban nem részesül. A 60 napot meghaladó 
keresőképtelenség miatti egyszeri segély összege 10.000,- Ft. 
 
A 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatti segély évente 1 alkalommal igényelhető. Egyidejű 
halmozott esemény miatt, csak egy jogcímen történhet kifizetés azonos időszakra.  

 


