Magyarországon…
…minden
harmincadik
családban van

patikakártya.

Tagjaink
közül valaki

félpercenként
költ az egészségére.

Kiszámíthatóan, generációkon keresztül.
www.patikapenztar.hu

www.ujpiller.hu

a patika-csoport hírei  egészség

A Patikapénztár tovább növelte piaci súlyát
Remek eredményeket ért el 2012-ben a Patikapénztár: a pénzügyi felügyelet
(PSZÁF) által közzétett statisztika alapján a Patikapénztárnak ismét sikerült a
szektort meghaladó ütemben bővülnie. Piacrészesedése az összes bevételnél
11 százalékra, míg a taglétszámnál 12,3 százalékra emelkedett. A Patika-csoportba tavaly több mint 17 ezren léptek be.
A szektor egészében a létszám egy év alatt 6,2 százalékkal gyarapodott – ami
önmagában sem rossz eredmény –, a Patikapénztár viszont ennek több mint
kétszeresét kitevő (14,6 százalékos) növekedési ütemet mutatott fel. A tagdíjbevételnél a gyarapodás szintén a szektor átlagát meghaladó (10 százalékkal
szemben majdnem 12 százalékos) lett.
A PSZÁF által közzétett számokból az is kiderült, hogy az egészségpénztárakba tavaly az egy évvel korábbinál harmadával több volt az újonnan belépett
tag, miközben a nyugdíjpénztáraknál ugyanez az adat jelentős (25,2 százalékos) visszaesést mutat.
Az egészségpénztárak a cafeteria tavalyi átalakításának egyértelmű nyerteseivé váltak. Ezt az is mutatja, hogy miközben egyre terjed az egyéni befizetés,
az egészségpénztáraknál a munkáltatói juttatások ugrottak meg.

Patikapénztár növekedése az elmúlt öt évben
Év
Bevétel (milliárd Ft)
Taglétszám (ezer fő)

2008
4,7
84

2009
5,4
98

2010
5,8
114

2011
5,4
112

2012
5,7
124

Gyarapítsa állami támogatással vagyonát!
A Patika tagjai közül több mint ezren már közel 27 millió forintot kaptak vissza az
adóhivataltól. Ennyivel többet költhetnek számlájukról a jövőben. Ráadásul a pénz
már számukra kamatozik – kamatadótól mentesen. Ezért érdemes az állami támogatásra jogosultaknak mielőbb elkészíteni az adóbevallásukat.
A pénztári egyéni befizetéseket 20 százalékkal támogatja az állam. Ebből az ös�szegből a Patikacsoport pénztárai nem vonnak le működési költséget. Hasonlóan ahhoz, amit különleges év végi akciónknál tapasztalnak tagjaink.
A visszaigényléshez meg kell adni a kiválasztott pénztár adószámát:
• a Patikapénztár adószáma: 18238949-1-41
• az Új Pillér adószáma: 18189072-1-41
• a Tradíció Nyugdíjpénztár adószáma: 18190728-1-41
• a Tempo Nyugdíjpénztár adószáma: 18455515-1-41

Egészségkártyára mindent?
A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) április
elejétől kampányol azért, hogy a kormány különféle
intézkedésekkel javítsa a patikák jövedelmezőségét.
Egyebek mellett a forgalmazható termékkör
bővítését, az egészségpénztári kártya használatát
a teljes termékkörre, valamint a marketingszabályok lazítását várják
a kormánytól a nem tb-támogatott szereknél. Pozitív döntés esetén,
az egészségkártyákon jóváírt pénz minden gyógyszertárban forgalmazott
termék vásárlására felhasználható lesz.

Prevenciós
Hónapok 2013-ban
A független Patika Egészségpénztár
büszke arra, hogy Magyarországon
minden harmincadik családban van
patikakártya, mellyel félpercenként
fizetnek.
Önkéntes egészségpénztárként
a pénzügyi egyensúly megtartása
mellett felelősségünk a tagok egészségének védelme, ezért indítottuk el
a Prevenciós Hónapokat. 2013-ban
is minden hónap egy-egy egészségpénztári szolgáltatás jegyében telik
el. A programhoz ingyenesen csatlakozott szolgáltatók extra, 10–50
százalékos patikakártyás árkedvezményeket biztosítanak. A Prevenciós Hónapok illeszkednek az egyéb
egészségügyi világnapokhoz, ezzel
is megerősítve az emberekben az
öngondoskodás tudatát, valamint
hogy hatékonyabban tudjuk a tagokat megmozgatni az egészségük
védelmére, az öngondoskodásra.
Május a szabad légzés hónapja.
Fókuszban az asztma, az allergia
és a légúti megbetegedések.

Ritmus
zavazás
Mikor volt s
utoljára
tüdőszűrésen?

A kötelező tüdőszűrés a múlté.
A tbc visszaszorulása miatt úgy
tűnhet, hogy nincs is szükség a lakosság folyamatos monitorozására, pedig a szűrés korai stádiumban kimutatja a tüdődaganatokat
is, ezzel növelve a betegek túlélési
esélyét. Mégis sok értesítő landol
a kukában. Ön mikor állt utoljára
a röntgengép elé?

Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
oldalon.
Köszönjük a segítséget!
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