a patika-csoport hírei  egészség

Új Pillér: lekötés +10 százalék SZJA-prémiumért
Egészség és egyben megtakarítás
Multi-Payes kártyák

14,1%

4,1%

Az Új Pillér a Patika-csoport prémium egészségpénztára, ahol a minimális havi tagdíj 10 ezer forint.

promóciós oldAL

ÚjPilléres kártyák

81,8%
Patikakártyák
A Patika-csoport
kártyáinak megoszlása

Minimálisra szorított költségek
Az Új Pillérnél az egészségpénztári szektorban egyedülálló módon gyarapítják
a tagok egyéni számláját a befizetéseik: a levonás évi 200 ezer forintig mindössze 3,2% (más pénztáraknál ez 10% is lehet!), 200 ezer forint fölött pedig 0%!

Kamatadómentes befektetés
A pénztári befektetést nem sújtja kamatadó, ezzel is ösztönzi a kormány az
önkéntes egészségpénztárban és nyugdíjpénztárban történő megtakarítást. A
kamatadó előli „menekülés” lehetőségét biztosító egyéb befektetések (pl. tartós
befektetési szerződés, nyugdíj-előtakarékossági számla) egyre népszerűbbek.
A Patika-csoport mindent megtesz az egészségpénztári lekötés szélesebb körben való megismertetése érdekében, ugyanis a csekély kihasználtság elsősorban annak a következménye, hogy ez a megoldás ma még szinte ismeretlen.

+10 % SZJA-prémium a kétéves lekötésekre
Az egészségtakarékosság - a félretehető összeg 2 éves lekötése - extra, +10
százalékos SZJA-kedvezményben részesül. A pénz a lekötés lejárta után szabadon felhasználható az egészségkártyáról. Ne maradjon le erről a páratlan
lehetőségről, kösse le a pénzét, és használja ki az extra adókedvezményt!

100 egység befizetés után járó adókedvezmények:
		
1.) a befizetés után járó 20%-os adókedvezmény
2.) a kétéves lekötés után járó 10%-os adókedvezmény
Az egyéni számlaegyenleg a befizetést követően
Az első évre vonatkozó hozam*
Az egyéni számlára jóváírt egyenleg
adókedvezménnyel és hozammal növelve
A második év végi egyenleg (a hozammal* növelve)

20,00
10,00
96,80
2,81
129,61
133,25

* 2,81%-os technikai kamatlábbal számolva

Kinek ajánljuk?
• Akik tudatosan gyűjtenek az előre nem látható betegségekre
•A
 kiknek jelentős megtakarításuk gyűlt össze a számlájukon,
s egyelőre nem kell gyógyszerekre, gyógyulásra költeniük.

Év végén még inkább megéri!
Aki lekötés céljából is szeretné egyénileg feltölteni a számláját, annak érdemes a befizetéseket a hagyományos év végi akciónkban teljesítenie. Az
októberi Ritmusban a részletekről is tudósítunk.

Prevenciós Hónap:
a boldog szív hónapja

Szeptember utolsó vasárnapja minden évben a Szív világnapja, amikor
a szív- és érrendszeri megbetegedések veszélyeire, illetve a megelőzés fontosságára és lehetőségeire
hívják fel világszerte az emberek
figyelmét. A vezető halálokok között továbbra is az élen állnak a
keringési rendszerhez köthető
megbetegedések, amelyek szorosan összefüggnek az egészségtelen
életmóddal és a civilizációs ártalmakkal. A vérnyomásproblémák, az
érelmeszesedést okozó magas koleszterinszint vagy a mozgáshiány
és egészségtelen táplálkozás miatt
tömegessé vált elhízás azonban
megelőzhető, orvosolható. Vegyen
részt ön is a Patikapénztár prevenciós hónapjának programjaihoz ingyenesen csatlakozó szolgáltatóink
kedvezményes akcióiban, szűrésein,
s tegyen minél többet a saját és a
családja egészségéért, a szívéért!

Ritmus
szavazás
Rendben van
a vérnyomása?

Élj 140/90 alatt! A gyorsuló
világhoz igazított – korábban
120/80 Hgmm volt az elfogadott –
vérnyomásérték az egészséges szív
és érrendszer alapja. Akinek ennél
tartósan magasabb a vérnyomása,
annak tulajdonképpen állandó
„rohanásban” van a szervezete,
s ezzel számos tragikus
betegség – szívinfarktus, agyvérzés,
trombózis – bekövetkezését
kockáztatja. Ön mikor mérte
utoljára a vérnyomását?

Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
oldalon.
Köszönjük a segítségét!
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Szeptember a
boldog szív hónapja

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Egészségügyi szakértői iránymutatás
Extra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezmény
Részletek: www.patikakartya.hu

