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Kiszámíthatóan, 
generációkon keresztül.

 Egészség?
A patikakártya most

még többet ér!
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Prevenciós Hónap: október
az éles látás és hallás jegyében
Tudta-e, hogy a magyarok felének szemüvegre, 10 szá-
zalékuknak halláskorrekcióra lenne szüksége? szem-
üveget mégis csak az érintettek háromnegyede 

visel, a hallásproblémáikat pedig ennél is ke-
vesebben kezeltetik, jóllehet mindkét problé-
ma az életminőség drasztikus romlását idéz-
heti elő. Az állandósuló fej- és nyakfájdalom, a 
rossz közérzet, a bizonytalan járás, az egyensúly-
zavar hátterében érzékszerveink romlása állhat.  
A patika és az Új pillér egészségpénztár ezért arra 
buzdítja tagjait, hogy vegyenek részt a prevenciós 
Hónap októberi programjaihoz csatlakozó egész-
ségpénztári partnereink ingyenes szűrésein, s 
használják ki a pénztártagoknak kínált 10–50 szá-
zalékos patikakártyás árkedvezményeket. Tegyen 
többet az egészségéért!

A patikapénztár és az Új pillér hűséges tagjai 
tudják, hogy mindkét egészségpénztár ha-
gyományos akciókkal, az egyéni egyenlegfel-
töltést is ösztönző akciókkal zárja az évet.

Ne bízza másra a pénzügyeit, akkor sem, 
ha az egészségéről van szó! Egészítse ki 
egyéni befizetéssel a munkáltatója által fi-
zetett összeget, vagy ha kizárólag egyéni 
befizető, akkor töltse fel most a legmaga-
sabb adókedvezmény elérése érdekében az 
egyenlegét, magas költségek nélkül!

Egyéni patikakártya feltöltés: keressen akár 100 000 forintot!
Év végi akció a Patikánál és az Új Pillérnél

Mennyit érhet Önnek az egyéni befizetése?
Patikapénztár

novemberi feltöltés
Új Pillér

novemberi és decemberi feltöltés 
Befizetett összeg 50 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 500 000 Ft*
levonás (műk. ktg.) 950 Ft** 950 Ft** 320 Ft*** 320 Ft***
sZJA-jóváírás 10 000 Ft 40 000 Ft 20 000 Ft 100 000 Ft
Költhető egyenleg 59 050 Ft 239 050 Ft 119 680 Ft 599 680 Ft
Nyereség 9 050 Ft 39 050 FT 19 680 Ft 99 680 Ft

*az sZJA-jóváírásnál figyelembe vehető éves keret felső határa
**10 000 Ft-ig 9,5%, max. 950 Ft, a további összegből 0% ***10 000 Ft-ig 3,2%, max. 320 Ft, a további összegből 0%

ráadásul az önkéntes egészség-
pénztári befizetések – évi 500 ezer 
forintig – 20 százalék sZJA-jóvá-
írást tesznek lehetővé, tehát aki él 
a lehetőséggel, és a maximális ösz-
szegig feltölti a keretét, az adójó-
váírással további 100 ezer forinttal 
gyarapíthatja egyenlegét, amelyet 
a NAV utal vissza a kártyájára.

számoljon utána, mennyit költ 
évente a saját és családja egész-
ségére: gyógyszerek, vitaminok, 
pelenka, étrend-kiegészítők, szem-

üveg, kontaktlencse, gyógykoz-
metikum, higiénia, sport – hogy 
néhányat említsünk a napi szük-
ségletekből. Az erre szánt összeg 
után az egyéni számlafeltöltésé-
nek köszönhetően most tízezreket 
kaphat ajándékba!

Töltse föl egyenlegét, és gya-
rapítsa megtakarításait is! Az el 
nem költött, lekötött forintok után 
hozam jár – 2 év lekötés +10 % ho-
zam. Az egészségre szánt pénz így 
kitűnő pénzügyi befektetés is!

A Patikapénztárnál novemberben 10 000 forintig 
mindössze 9,5 % a levont költség, a további kártya-
feltöltés minden forintja (kamatadó és tranzakcióil-
leték-mentesen!) a pénztártag elkölthető egyenle-
gét gyarapítja. Szkenneljen a részletekért!

A prémium Új Pillérnél két hónapon keresztül, novem-
berben és decemberben is befagynak a költségek. Itt 
a levonás az első 10 000 forintból csupán 3,2 %, a kár-
tyafeltöltés e fölött ingyenes, vagyis a teljes befizetett 
összeg szabadon költhető. Szkenneljen a részletekért!
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Október az Október az éles látás, éles látás, 
éles halláséles hallás hónapja hónapja

Nekünk fontos az Ön egészsége!Nekünk fontos az Ön egészsége!
Egészségügyi szakértői iránymutatásEgészségügyi szakértői iránymutatás

Extra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezményExtra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezmény

Részletek:Részletek:  www.patikakartya.hu  www.patikakartya.hu
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