Rózsika néni közel a nyolcvanhoz, nyugdíj mellett is aktív tagja a FÉMALK Zrt.
munkavállalóinak. Rózsi mama – ahogy itt szólítják – kicsit olyan, mintha mindenki
nagymamája lenne a gyárban. Szeretik, tisztelik, és mindenkinek van egy kedves szava
hozzá. Nem véletlen, hiszen lassan húsz éve dolgozik a cégnél. Ez idő alatt pedig belopta
magát mindenki szívébe.
Milyen gyakran használja a Tempo Egészségkártyát? Főként miket vásárol belőle?
Elsősorban gyógyszerek vásárlására használom. Mióta ismét felírhatnak az orvosok egyszerre
három havi adagot, azóta ritkábban kell gyógyszertárba járnom. Összegyűjtöm a recepteket
és egyszerre váltom ki őket. De még így is legalább havonta vásárolok a kártyával.
A család többi tagja is használja az Ön számláját?
Kedvezményezett a fiam és az unokám is, de ők ritkábban veszik igénybe, mert számukra is
én vásárolom meg a szükséges termékeket. Hamarosan megszületik a dédunokám, és neki
számos terméket tudunk majd venni az egészségpénztári számláról. Így minden bizonnyal
sűrűbben használják majd ők is a Tempo kártyát.
A gyógyszertár, ahol vásárol, közel van Önhöz, vagy sokat kell utaznia?
A közelben van a gyógyszertár, és el is fogadják a Tempo Egészségkártyát. Ki is van ragasztva
a matrica az ajtóra, így rögtön tudtam, hogy ott használhatom a kártyámat. De azért mindig
megkérdezem, hogy arra, amit éppen vásárolni szeretnék elfogadják-e.
Azt tudta, hogy ha esetleg a közelében lévő üzlet, vagy gyógyszertár nem tagja a Tempo
Egészségpénztár szolgáltatói körének, és ezt jelzi pénztárunknál, akkor felvesszük vele a
kapcsolatot, hogy a jövőben ott is használhassa egészségpénztári befizetéseit?
Nem, ezt nem tudtam, de a jövőben, ha ilyennel találkozom, mindenképpen jelzem a Pénztár
felé.
Elegendő az a havi egészségpénztári keret, amit a munkáltatójától kap?
Próbálok a gyógyszertárban is minden terméket Tempo Egészségkártyára vásárolni, még a
recept nélküli termékeket is. De mivel támogatott recepteket kapok, így kisebb összeget kell
gyógyszerre fordítanom, ezért természetesen elegendő a cafeteria keretében kapott összeg.
Például talpbetétet, gyógycipőt, azaz úgy nevezetett gyógyászati segédeszközöket vásárolt
már egészségkártyával?
Igen, volt már rá példa. Azt a talpbetétet, amire szükségem volt például nem támogatja a
Társadalombiztosítás és Tempo Egészségkártyámmal meg tudtam vásárolni, így nem kellett
kifizetnem készpénzzel. Ez jelentős könnyebbség volt. Illetve a cég munkavédelmi
alkalmazottja nemrégiben mesélt egy cipőboltról, ahol tudok egészségpénztári számlára
gyógycipőt venni.

Igen, számos elfogadóhelyünk van, ahol gyógycipőnek minősített lábbeliket vásárolhat.
Most tervezem éppen, hogy felkeresem azt az üzletet, mert szükségessé vált egy cipő
beszerzése. Ha megvehetem a Tempo egészségpénztári megtakarításomból, akkor miért
fizetnék mással?
Teljesen egyértelmű. A szemüvegét is így készítette?
Nem olyan régen volt a cégnél egy egészségügyi szűrés – melyet a Tempo Egészségpénztár
szervezett – és annak keretében látásvizsgálatot is végeztek. A cég mindenkinek 10.000
forinttal támogatta a szükséges szemüveg elkészítését. Az ezen felüli összeget pedig a Tempo
egészségszámláról vonták le. Ez a cég számára is jó volt, mert előre meg volt határozva, hogy
mely időpontra, mely dolgozót várják a szemészek, és igazából a dolgozóknak is kényelmes
volt, mert nem kellett elmenniük még munka után a vizsgálatra.
A kész szemüvegért sem kellett elmenni az üzletbe?
Nem, azt is a munkahelyünkön vehettük át. Névre szólóan hozták mindenkinek. Felpróbálás
után be is állították, tehát mindent elvégeztek itt is, mint egy optikai szalonban.
Honnan szokott tájékozódni az egészségpénztári szolgáltatásokról, például, hogy mit
vásárolhat egészségszámlára?
Mivel nincs internetem, így a legegyszerűbb, ha a HR-en megkérdezem a lányokat. Ők
mindig segítenek, ha kérdésem merül fel. Utánajárnak, megkérdezik, hogy lehet-e olyat
vásárolni, vagy miként lehet elintézni az éppen aktuális ügyet. Tényleg mindig segítenek,
hogy hasznosan tudjam elkölteni az egészségpénztárba utalt összeget, mert ennek
használatával több marad a pénztárcámban.

