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genetikai kódja között
kevesebb, mint 0,0003% a különbség.
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Mi az a patikakártya?

 Szolgáltatások: amire eddig is költöttünk a saját és
családunk egészségére
 Minden pénztártag a belépéskor kártyát kap,
amivel vásárolni lehet országszerte 7,6 ezer helyen
 A család egészségügyi kiadásaihoz rugalmasan
igazodó tagdíj; fejenként minimálisan havi 3 000 Ft
 Belépési díj: belépéskor egyszeri 4.000 Ft, mely az
első két hónap befizetéséből 2-2 ezer forintonként
kerül megfizetésre
 Gondoskodás szeretetteinkről: társkártya csak
egyszeri 2 ezer Ft

Igénybe vehető szolgáltatások,
megvásárolható termékek
Adómentes - kiegészítő egészségbiztosítási
szolgáltatások
 Gyógyszertár: gyógyszer, csecsemőápolási
termékek, OGYÉI, ORKI, MEEI
engedélyszámmal ellátott termék
 Gyógyászati segédeszköz, látás-, hallássérült
személyek életvitelét elősegítő szolgáltatások
 Orvosi ellátás, fogászat, optika
 Gluténmentes speciális élelmiszerek
 Táppénz
Adóköteles – életmódjavító szolgáltatások
 Sporteszközök
 Természetgyógyászat
 Fog- és szájápolási termékek

Adómentes - kiegészítő önsegélyező szolgáltatások
 Gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén
igényelhető támogatás
 Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj
kiegészítése
 Gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési
támogatás összegének kiegészítése
 Beiskolázási támogatás
 Munkanélküli ellátás támogatása
 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
 Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek
 Intézményi idősgondozás támogatása
 Temetés költségeinek támogatása

Ingyenes szűrés az egész családnak csak a Patikánál
 Prevenciós Alap: országszerte már 250 gyógyszertárban tagjaink számára ingyenes állapotfelmérő
szűrővizsgálat

11 ezer szolgáltató, ebből 7,6 ezer kártyaelfogadó-hely

Mennyi költhető a patikakártyáról?

 A patikakártya működési költségekkel csökkentett egyenlege,
átlagosan a befizetett összeg 93%-a (0 – 20 000 Ft között 92%,
20 001 – 40 000 Ft között 93,5%, 40 001 Ft felett 95,5%) a jóváírt
összeg
 A „vásárlói klub” átlagosan 7,5%-os kedvezménye: a
szolgáltatói árkedvezmény a pénztártagot a vásárlás
pillanatában azonnal megilleti (pl.: 30% kedvezmény szemüveg
vásárlása esetén: 10 000 Ft helyett 7 000 Ft-ot kell fizetni)
 Az infláció feletti hozama, melyet az egyéni számlákon a napi
egyenleg arányában írunk jóvá

Munkáltatóként miért érdemes a Patika
Egészségpénztárat választani?
 megbízhatóság és tradíció
 függetlenség és transzparencia
 a munkáltatót tehermentesítő online adatkezelés és
információs szolgálat
▪ elektronikus beléptetés
▪ minősített adatvédelem a teljes ügykezelés során
▪ teljeskörű munkáltatói és tagi online ügyintézés
(számlamozgás kontrollingja, adatmódosítás)
 fókuszban a tagok kiszolgálása: az új szolgáltatásokról
és a friss hírekről havonta megjelenő elektronikus
hírlevél

És az adó?


Céges befizetés
▪
a munkáltatói befizetést 40,71%-os (15% szja valamint a 19,5% eho 1,18 szorosa)
cafeteria adó terheli,
▪
összeghatár nélkül adható, melynek teljes összege a munkavállaló számára nem
jövedelem



Egyéni befizetés
▪
a befizetések 20%-a szja-kedvezményben részesül (éves szinten 750 ezer Ft),
havonta 62,5 ezer forint után vehető igénybe a maximális 150 ezer forint
kedvezmény
Az egészségpénztárra vonatkozó különös szja-kedvezmények
▪
Prevenciós szolgáltatás: a pénztártag által az adóévben prevenciós céllal
igénybevett szolgáltatás összegének 10%-ára szja-kedvezmény
▪
Lekötés: a pénztártag által az adóévben legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a
szja-kedvezményben részesül
Az egyént szja-fizetési kötelezettség terheli az ún. életmódjavító szolgáltatások (pl.
sporteszköz vásárlása) igénybe vétele esetén; a kiegészítő egészségbiztosítási
szolgáltatások esetében nem





Ügyfélközpontú ügyintézés


Telepatika – a Patikapénztár telefonos ügyfélszolgálata
▪
Egyenleg lekérdezés éjjel-nappal
▪
Személyes ügyintézés: 800 – 1800 óra között



Online ügyintézés - egyéni tagjaink, munkáltatóink és
szolgáltatóink számára is elérhető
▪
Egyenleglekérdezés, szja-kalkulátor
▪
Egyenlegfeltöltés bankkártyával
▪
Megbízás rendszeres bankkártyás levonásra
▪
Társkártya rendelés
▪
Folyószámla kimutatás
▪
E-mail üzenet a pénzmozgásokról




Pénztártagok számára évente kártyaforgalmi kimutatás papír alapon is
Munkáltatók számára személyes kapcsolattartó, évente Patikapénztár munkáltatói
kontrolling
Havonta megjelenő elektronikus hírlevél az egyes szegmens igényeire fókuszálva:
pénztártagok, munkáltatói és szolgáltatói partnerek részére



Patikapénztár dinamika 2007-2016
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 jelenleg 107 ezer
kártyabirtokos, a szektorban
egyedülállóan magas, 5,9 ezer
munkáltató
 patikakártyás szolgáltatások
országszerte 11 ezer helyen
 fennállásunk óta 59 milliárd
forint bevétel, 55 milliárd
forint értékben finanszírozott
szolgáltatás
 jelenleg 4 milliárd forint
vagyont kezelünk

Akikre büszkék vagyunk:
5,9 ezer vállalatot tartalmaz a
referencialistánk
1999 évi fennállásunk óta a szektorban egyedülállóan magas
létszámmal 5,9 ezer munkáltató
a gazdasági élet minden területéről:
magyar és nemzetközi vállalatok, államigazgatási szervek
Budapest Airport Zrt.– DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.. – Ericsson
Magyarország Kft. – FHB Földhitel- és Jelzálogbank Nyrt. – Fővárosi Közterület
Fenntartó Zrt. – Hankook Tire Magyarország Kft. – LEAR Corporation Hungary
Kft. – Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. – Pécsi Tudományegyetem – Richter
Gedeon Nyrt. – STI Petőfi Nyomda Kft. – Strabag Építő Zrt.

Akikért és amiért dolgozunk…
 Legfontosabb feladatunk, hogy a patikakártyával gondoskodjunk
tagjaink egészségének és pénzének biztonságáról – az informatikai
rendszert folyamatosan fejlesztjük, tagjaink részére ingyenes
szűrővizsgálatokat kínálunk
 A szektorban egyedülállóan arra is figyelünk, hogy a pénztári
működés minden nyeresége tagjainkat illesse:
▪ az egyre növekvő taglétszám egyre csökkenő működési költséget,
egyre nagyobb vásárlói árkedvezményt biztosítunk
▪ az egyéni számlán fel nem használt pénz hozamát a tag
patikakártyáján írjuk jóvá
 Függetlenként - megtartva az újító szerepet - célunk a következő
évtizedben is a legelsők között lenni

Az igazi érvek a független
Patikapénztár mellett









Patikakártya: árkedvezmény az erős
ellenőrzést biztosító rendszerben,
A függetlenség biztosítja a legjobb
szolgáltatásokat
Gondoskodás: magasan képzett szolgáltatók a
minőség érdekében
Prevenciós Alap: ingyenes szűrés az egész
családnak
A vagyon kamatadó-mentes, újabb
szolgáltatásokra költhető befektetése
Adóoptimalizálás: havi 62,5 ezer forint
egyéni befizetésig szja-kedvezmény
Ügyintézés: banki felsőfokon
Hírlevél: havonta minden, ami patikapénztár

www.patikapenztar.hu
www.ujpiller.hu
www.tradiciopenztar.hu

