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A Patika Egészségpénztár előnyei
A klasszikus patikakártya legfontosabb előnye, hogy állami adótámogatás mellett a család folyamatosan felmerülő egészségügyi
kiadásait egyszerűen, kényelmesen, árkedvezménnyel finanszírozza, a nagyobb kiadások fedezetére pedig kamatadómentes
befektetéseket kínál.
Lendületben az egészség!
A Patika Egészségpénztár 1999 óta a munkáltatók és magánszemélyek megbízható partnere az öngondoskodásban. Azon
dolgozunk, hogy innovatív egészségpénztári szolgáltatást nyújtsunk a 21. századi elvárásoknak megfelelően. A rugalmas,
stresszmentes ügyintézés, a személyes bánásmód nálunk alapkövetelmény, hiszen az ügyfél az első!
Egészségpénztáron keresztül megvásárolható termékek, igénybe vehető szolgáltatások
Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (szja-mentes)









Gyógyszertár: gyógyszer, csecsemőápolási termékek
Optika
Gyógyászati segédeszköz
Orvosi ellátás
Egészségbiztosítás
Fogászat
Táppénz kiegészítés
Gluténmentes speciális élelmiszerek
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Gyermek megszületése, örökbefogadása esetén igényelhető
támogatás
Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj kiegészítése
Gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési
támogatás összegének kiegészítése
Tanévkezdési támogatás, egyetemi, főiskolai támogatás
Munkanélküli ellátás támogatása
Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek
Intézményi idősgondozás támogatása
Temetés költségeinek támogatása

Életmódjavító szolgáltatások (szja-köteles)
 Sporteszközök
 Természetgyógyászat
 Fog- és szájápolási termékek
A magánköltéseket érdemes egészségpénztárból finanszírozni az szja-visszatérítés és a szolgáltatók által nyújtott kedvezmények miatt,
ezen felül érdemes velünk takarékoskodni is, hogy a családban váratlanul felmerülő nagyobb egészségügyi kiadások ne okozzanak
gondot. Az új, innovatív kezelésekhez, diagnosztikai vizsgálatokhoz előfordulhat, hogy az állami ellátás keretén belül nem, vagy csak
hosszabb várakozási idővel jut hozzá. Patikás egyenlegéből szinte valamennyi magán egészségügyi szolgáltatónál, gyógyszertárban,
gyógyászati segédeszköz boltban költhet. Az adómentesen igénybe vehető önsegélyező szolgáltatásoknak köszönhetően
előtakarékoskodhat gyermek megszületésére és gondozására, beiskolázására, lakáscélú hitel törlesztésére, esetlegesen munkanélküli
ellátás kiegészítésére vagy akár intézményi idősgondozás finanszírozására is az önsegélyező szolgáltatások igénybevételével.
Patikakártyával egészségesebben
Rugalmas befizetés
A Patika Egészségpénztárral már havi 3 000 forintos befizetéssel gondoskodhat saját és családja egészségéről. A
havi utalást hozzáigazíthatja a család egészségügyi kiadásaihoz, így egy váratlan nagyobb tétel esetén is
kihasználhatja a 20%-os szja-kedvezményt. Fizessen be az Önnek leginkább kényelmes módon: csoportos beszedési
megbízással, banki átutalással, online bankkártyás feltöltéssel vagy bankban történő befizetéssel.
Olcsóbb egészségügyi szolgáltatás
Az egyéni befizetés után 20%-os szja-visszatérítés jár, ahogyan a pénztártag javára teljesített munkáltatói hozzájárulás és
munkáltatói adomány után is. Ha a számláján lévő fel nem használt összeget leköti 24 hónapra vagy prevenciós célú pénztári
szolgáltatást vesz igénybe, 10% adójóváírásra lesz jogosult. A pénztártag maximum 150 ezer Ft adókedvezményre jogosult.
Széles szolgáltatói hálózat
Patikakártyával 11 ezer magasan képzett szolgáltatónál költhetünk az egészségünkre átlátható módon – a hálapénzzel járó
kellemetlenségek elkerülésével –, miközben szerződéses szolgáltatóink száma évente 7-9%-kal bővül. Szinte valamennyi
gyógyszertárban fizethet patikakártyával, és a magán egészségügyi intézmények többségében is költheti patikás
egyenlegét.
Hozammal növelt megtakarítás
A pénztár befekteti tagjai megtakarítását és a törvényi szabályozás értelmében negyedévente jóváírja a tagok
egyéni számláján a befektetések hozamát. Miközben Ön a befizetéseit akár már másnap költheti, a szolgáltatásokra
fordítható forintok a hozamokkal is gyarapodnak.
Adójogszabályok és adókedvezmények
A munkáltatói hozzájárulás és adomány bérként adózik (75,94%), de a munkavállalók 20% szja-jóváírásra jogosultak az
ilyen jellegű juttatások után.
Célzott egészségpénztári támogatást a munkáltató a bérnél kedvezőbb, 35,99%-os adózással korlátlan összegben adhatja
a pénztártag munkavállalóinak, akik a szerződésben előre meghatározott szolgáltatásra – például gyógyszer vásárlására,
magánorvosi ellátásra, szűrővizsgálatokra – kapott összeget éppúgy patikakártyával költhetik, mint a saját
befizetéseiket. A pénztár a célzott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan pénztártagonként akár több alszámlát vezet, amely
egyenlegeket az online egyenleglekérdezés menüpontban követhetnek az érintettek.
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