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Adjon több jutalmat a munkavállalóinak, 
ugyanakkora ráfordítással!

Jutalmazni szeretné a munkavállalóit, de még nem döntötte el, hogyan tegye? 
Válassza az egészségpénztári befizetést! A Patikapénztárnál illetve a prémium 
Új Pillérnél a pénz most még többet ér!

A munkaadók a Patikapénztárnál egy hónapon, az Új Pillér Egészségpénztárnál 
pedig két hónapon keresztül kedvezménnyel tölthetik fel pénztári hozzájárulás-
sal a dolgozók patikakártyáját. A feltöltési akció időtartama alatt - Patikapénz-
tárnál novemberben, az Új Pillérnél novemberben és decemberben - 10 000 forint 
befizetésig a megszokott költségeket vonjuk, azonban a további kártyafeltöltés 
minden forintja maradéktalanul (kamatadó és tranzakcióilleték-mentesen!) jóvá-
írásra kerül az egyéni számlán. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg - vagyis a mun-
kavállalóknak így adott jutalom – pénztári szolgáltatásokra teljesen szabadon 
költhető. A munkáltatói hozzájárulással a munkavállalók is jobban járnak, hiszen 
a munkabérhez képest közel negyedével több marad a zsebükben. 

Többet ér az egészségpénztári befizetés, mint a munkabér

 

Szűrni,
vagy megbetegedni?
A cukorbetegség, a magas vérnyo-
más évekig rombolhatja észrevét-
lenül a szervezetét, s visszafordít-
hatatlan károsodásokat okozhat a 
testében. Ön szerint melyek a leg-
fontosabb adatok, amelyekkel tisz-
tában kellene lennie ahhoz, hogy 
nyugodt legyen az egészsége felől?

Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu

oldalon.
Köszönjük a segítségét!

Munkáltatói
ráfordítás

Egyszeri 20 000 Ft
ráfordítás (jutalom-keret)

Egyszeri 50 000 Ft ráfordítás
(jutalom-keret)

Munkáltatói
pénztári

befizetésként

Munka-
bérként

Munkáltatói
pénztári

befizetésként

Munka-
bérként

Munkáltatói költség 5 262 Ft* 4 435 Ft** 13 154 Ft* 11 090 Ft**
Munkavállalói költség 0 Ft 5 369 Ft*** 0 Ft 13 424 Ft***

Munkavállalónál
marad (nettó)

14 738 Ft 10 194 Ft 36 846 Ft 25 486 Ft

Munkavállalónál
marad (%)

73,69% 50,97% 73,69% 50,97%

a patika-csoport hírei  egészség
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Töltse fel most az egyenlegét,
s mi visszautaljuk a pénzét!

Még nem kapta vissza az elszámolásra beküldött készpénzfizetési számlákon 
szereplő összeget? Ellenőrizze egyenlegét – lehet, hogy nincs pénz az egészség-
kártyáján! Fizesse be most a visszautaláshoz elegendő összeget: a Patikánál és 
az Új Pillérnél novemberben (az Új Pillérnél decemberben is) befagytak a költségek! 
A Patikánál legfeljebb 950 forintot, az Új Pillérnél mindössze 320 forintot vonunk 
le a befizetett összegből, minden további forint az Ön költhető – visszautalható – 
egyenlegét növeli! Ne hagyja elveszni a pénzét, amely a patikakártyán az SZJA-jó-
váírásnak köszönhetően még többet ér: az önkéntes befizetések – évi 500 ezer 
forintig – 20 százalék SZJA-jóváírást tesznek lehetővé. Ha a maximális összegig 
feltölti a keretét, az adójóváírással akár további 100 ezer forinttal gyarapíthatja az 
egyenlegét, amelyet jövőre a NAV utal vissza a kártyájára.

Prevenciós Hónap:
a szűrés hónapja
Könnyebb megelőzni, mint gyógyí-
tani – a betegségek szinte mind-
egyikére igaz az állítás. A prevenció 
leghatékonyabb eszköze a rendsze-
res szűrés, amelyre akkor is szükség 
van, amikor még nincsenek pana-
szok. Számos komoly kockázattal 
járó betegség ugyanis tünetmente-
sen alakul ki – cukorbetegség, ma-
gas vérnyomás, daganatos beteg-
ségek, csontritkulás –, ezért évente 
legalább egyszer ajánlott általános 
kivizsgálásra jelentkezni a házior-
vosnál. 

A Patika és az Új Pillér egészség-
pénztár Prevenciós Hónapjához 
csatlakozó partnereinknél novem-
berben 10-50 százalékos kedvez-
ménnyel vagy akár ingyenesen 
vehetnek részt a pénztártagok a 
s z ű r é s e k e n , 
orvosi vizsgá-
latokon. Éljen 
a lehetőséggel, 
tegyen többet 
egészségéért!

A réSzlETEKérT SzKEnnElJEn!

Patika Qr-kódÚj Pillér Qr-kód

*Cafeteria adó 35,7% (16% SZJA valamint
a 14% EHO 1,19 szorosa)

**TB-járulék (27%), Szakképzési hozzájárulás (1,5%)
*** Nyugdíjjárulék levonás (10%), Egészségbiztosítási

és Munkaerő-piaci járulék levonás (8,5%), SZJA (16%)
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