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Március az Március az   
egészséges bőregészséges bőr
  hónapjahónapja



A Patikapénztár Prevenciós Hónapjának márciusi főszereplője a bőr, a bőrrel 
kapcsolatos problémák. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap-
nak ezek a betegségek, amelyek közül néhány végzetes lehet. A bőrrákos 
(melanómás) esetek száma például az elmúlt 50 évben meghatvanszorozó-
dott, a betegség korai felismerése, a rendszeres ellenőrzés életmentő lehet!

www.patikakartya.hu
A csatlakozási akció 2014. február 1-jétől március 31-ig érvényes.

Keresi az igazit?
Az akciós patikakártya

idén is mindent visz!

Gazdagodjon az idén már
150 ezer forinttal és váltsa ki  

egyéni patikakártyáját!

Ha cafeteria, akkor céges 
patikakártya adókedvezménnyel!

Az akció részletei:

Lépjen be most! 
Tervezze tudatosan egészségügyi kiadásait, s csatlakozzon 
most, extra kedvezményekkel a tavaly 6 milliárd forintos 
tagdíjbevételt elért, mintegy 125 ezer kártyabirtokost szám- 
láló Patika-csoport egészségpénztáraihoz. 

Klasszikus patikakártya szinte féláron!
Biztos egészségügyi hátteret, széles szolgáltatói hálózatot keres? 
Legyen Ön is egy elégedett csapat tagja! Lépjen be most a Patika Egészségpénz-
tárba, és spóroljon csaknem 40 százalékot a kártyadíjból: az új belépők március 
31-ig 4000 Ft helyett 2500 forintért juthatnak hozzá új patikakártyájukhoz.

Újpilléres patikakártya kedvezménnyel, ajándék társkártya!
Prémiumszolgáltatásokat szeretne? Válassza az Új Pillér Egészségpénztárt, s már- 
cius 31-ig 4000 Ft helyett 2500 forintért készítjük el az egészségkártyáját.
Sőt, két társkártyát ajándékba adunk, hogy szeretteiről is gondoskodhasson.

Multipayes patikakártya: egészség és cafeteria egyben!
Cafeteriaszolgáltatásokat is szeretne igénybe venni, vagy munkáltatóként bővíte-
né a dolgozóknak szánt adókedvezménnyel adható juttatásokat?
Ha a Patikát vagy az Új Pillért választja, a belépéskor dolgozónként 1500 forintot 
takaríthat meg, ráadásul a munkáltatóknak patikakártya helyett most multipayes 
patikakártya jár ajándékba, amivel további 1016 forintot (800 Ft+áfa) spórolhat. 

Váltson ingyen multipayesre! 
Ha Ön legalább egy éve hűséges munkáltatói partnerünk, és úgy dönt, hogy dol-
gozói részére a patikakártyát más cafeteriaelemmel is bővíteni szeretné, ajándék-
ba adjuk a multipayes patikakártyát, attól függetlenül, hogy nem most aktuális  
a meglévő kártyáik cseréje. Váltson most, spórolja meg az új kártyák díját, és hasz-
nálja ki a Multi-Pay® Cafeteria kártya 20 zsebének szolgáltatásait!

Patikakártya:  
megtalálta az igazit!
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Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu

oldalon.
Köszönjük a segítségét!

szavazásRitmusRitmus
Van bőrproblémája?

A részletekért kattintson: www.patikakartya.hu

A PATIKA-CSOPORT HÍREI  EGÉSZSÉG

Az egészségpénztár jó befektetés:
 mindig elérhető egyenleg
 SZJA-jóváírás
 hozam
 árkedvezmény

Patikakártyás adójogszabályok 2014
Az adójogszabályok 2014-es változása kedvezően érinti mind  
a céges, mind az egyéni  pénztári befizetéseket.

Évi 150 ezer forintra emelkedett az önkéntes pénztári egyéni 
befizetések után szja-jóváírásként visszaigényelhető összeg fel-
ső határa: évente már 750 ezer forint befizetés után jár a 20%-os 
adókedvezmény. Jó hír az is, hogy a teljes összeg már egyetlen 
pénztárba teljesített befizetés után is visszaigényelhető, vagyis 
lehet dönteni csak az egészség vagy csak a nyugdíj mellett.  

Céges befizetés
A minimálbér emelkedése miatt 30 450 forintra nőtt a korábbi 
29 400-ról a munkáltatói egészségpénztári hozzájárulás havonta 
adható összege. A befizetéseket továbbra is 35,7%-os cafeteria- 
adó terheli, amit a munkáltató fizet meg.

Egyéni feltöltés
Az évente visszaigényelhető adókedvezmény maximális mértéke 
150 000 Ft (mindhárom pénztártípusra – nyugdíj, egészség, ön-
segélyező – együttesen), amely tartalmazza:
az egyéni befizetés után járó 20%-os adókedvezményt,
a 24 hónapos lekötés után járó 10%-os adókedvezményt,
�a prevenciós céllal igénybe vett pénztári szolgáltatás után járó 

10%-os adókedvezményt, valamint
�a pénztártag javára teljesített munkáltatói adomány után járó 

20%-os adókedvezményt.

Márciusban extra kedvezménnyel csatlakozhat  
a legelégedettebb pénztártagok csapatához! 

Ön tudja, hogy milyen bőrtünetekre 
kell figyelnie?
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