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PAT KAKARTYAVAL
BIZTOS PONT AZ EGESZSEGOGYI REFORMBAN
aa kozbeszed resze az egeszsegtigy reformja. Ma mar
nyilvanval6, hogy a mindenrol helyettLink gondoskod6 :illam ideaja nem tarthat6 fenn, killonosen itt Magyarorszagon, ahol a gazdasag teljesftokepessege az
Eur6pai Uni6 tagallamai koztil az egyik leggyengebb. Ebben a
helyzetben a sajat magaert es csaladjaert felelosseget v:illal6 allampolgar egyetlen dolgot tehet: szamba veszi az egyeni ongondoskodas formait, legyen sz6lakashitelrol, a gyerek tov:ibblanulasar61, az idos sziilokrol val6 gondoskodasr61, nyugdfjel6takarekossagr61, vagy akar a csalad egeszsegugyi ellatasar61.
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Az egeszsegpenztari tag sag
Magyarorszagon jelenleg 733 000 allampolgar rendelkezik tagsaggal, amelyet a csaJadtagok is hasznalhatnak - fgy abban ma
minden negyedik ember erintett. Ugyan biiszkek lehetunk arra, hogy ez a szektor 1993 6ta ekkorat fejlodott, nem lehetunk
elegedettek azonban akkOl; ha szamba vesszuk az onkentes
egeszsegpenztari tagsag lehetosegeit. Ezzel a tagsaggal mindenre kolthetiink, amit az OEP nem finanszfroz, es egeszsegi.ig)~kiadaskent korabban a csalad penztarcajat terhelte. Vagyis koltheti.ink gy6gyszertarra, szemtivegre, gy6gyaszati segedeszkozre, maganorvosra, sportolasra es gy6gyijdLilesre.

A Patika Egeszsegpenztar

elc5nye
1\ Patika Egeszsegpenztar rendre a piaci atlaghoz kepest kedvezo hozamot er el, folyamatosan bovill es fejleszt. Jelenleg 80
ezer penztartagot, 2500 munkaltat6t szolgalunk ki, fenn:illasunk 6ta 15 milliard forint bevetelt realizaltunk, tagjaink szamara 10 milliard forint ertekben nyUjtottunk szolgaltatasl. Tagjaink szolgaJlatasainkat otezer helyen erhetik el. A Patika
Egeszsegpenztar mas elonyt is nylijt a tobbi tagsaggal szemben.Az ad6kedvezmeny mellett a tagok a szolg:iltat6kt61 arkedvezmenyt is kaphatnak.

Az egeszsegpenztari szolgaltatasok es a penztartagot a vasarlas
pillanataban megilleto arkedvezmenyek
• A patikakartya ervenyes gy6gyszerek - beleertve a homeopatias gy6gyszereket is, es gy6gyszernek nem minosulo gy6gyhatasu termekek (OGYI) patik:iban torteno kiv:iltasara.
• Szemuveg, kontaktlencse vasarlasa eseten a tagok 10-25%
kedvezmenyt kapnak, gy6gyaszati segedeszkoz vasarlasa, orvosi
ellatas es fogaszat eseten a 20%-ot, gy6gyfurdokben, gy6gyudLilesnel pedig 40%-ot is elerbeti a kedvezmeny.
Hozam az egeszsegugyi foly6szamlara
Az egeszsegLigyi foly6szamlakent mukodo patikakartya hozama
evck atlagat tekintve a szektor elmezonyeben talalhat6.Az utols6 barom ev nett6 adat:ai: 2005. ev 7,68%,2006. ev 6,88 %, 2007.
ev 7,47%.
A kartyas rendszer es a Telepatika
• A szolgaltat6knal a fizetes egyszeruen, kartyaval tortenik, ennek szolg:iltat6i elfogadasat a szektorban egyedti1:iI16 m6don az
internet is segiti. Csaladi gondoskodas lehetosege szeretteinkrol: a tarskartya.
• A Telepatika a Patika Egeszsegpenztar helyi tarifaval hivhat6
ugyfelszolgalata (06-40-200-203). Az automatikus egyenleglekerdezes ejjel-nappal a penztartagok rendelkezesere :ill, bevezetttik
a dfjmentes online ugyintezest is (www.patikapenztar.hu). szemelyes ugyintezesre 8.00-16.00 6ra kozott van lehetoseg.

Erdemes Onnek is atgondolnia, hogy jelenleg mennyit kolt az
egeszsegere sajat zsebbOl es/vagy patikakartyan kereszti.il. Ha
egyaltalan nem rendelkezik egeszsegpenztari tagsaggal, erdemes atgondolnia a helyzetet, hiszen most talan mindennel nagyobb szukseg van a megtakarftott forintokra!

A belepesrol reszletes informacio talalhato a www.patikapenztar.huinternetes
06-40-200-203-as telefonszamon!
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