A PATIKA-CSOPORT HÍREI  EGÉSZSÉG

Tegye egyszerűbbé az életét!

Egyen egészségesen!

Papírhalmok helyett e-mail:
gyors, áttekinthető és környezetbarát

A Patika és az Új Pillér Egészségpénztár
Prevenciós Hónapjának témája júniusban az
egészséges táplálkozás, amely nem csak
az ideális testsúly megőrzése vagy visszaszerzése miatt fontos. Az evészavarokat,
emésztőrendszeri megbetegedéseket, illetve
a vitamin és ásványi anyag hiányát is okozhatja a helytelen táplálkozás. Ha problémája
van, kérje dietetikus, háziorvos vagy patikus
tanácsát, vagy keresse fel a prevenciós hónaphoz csatlakozó partnereinket!

Elege van a levélhalmokból? Szeretné gyorsan és egyszerűen könyvelni az egészségpénztári tranzakcióit? Védeni szeretné a környezetét? A Patika és az Új Pillér Egészségpénztár ebben is segít Önnek!
A Pénztárak új, környezetbarát szolgáltatást vezettek be: az eddig postán megküldött
„Egyéni egészségszámla egyenlegközlő” helyett, pénztártagjaink ezután elektronikus
formában kérhetik az egyenlegközlőjüket.
Az e-mailben megküldött egyenlegközlőjét Ön lementheti a számítógépére, és bármikor könnyen visszakeresheti a kimutatását, ellenőrizheti a költéseit. Ráadásul az e-mailben igényelt egyenlegközlővel Ön is részese lehet a Patika-csoport újabb kezdeményezésének, amelyet a környezettudatos és egyben költséghatékony működés érdekében
teszünk.
Az igénylés egyszerű: töltse ki és írja alá a lap alján található nyilatkozatot, vágja ki és
küldje el az egészségpénztár címére.
Figyelem! Az előírásoknak megfelelően az adóigazolást továbbra is postán küldjük
pénztártagjainknak, noha ez az igazolás már évek óta elérhető az online ügyintézésben.

PROMÓCIÓS OLDAL

Már a MATESZ is figyeli a Ritmus magazint!
Az egyéves Ritmus egészség- és életmódmagazin MATESZ-audittal ünnepli születésnapját. A kizárólag magyar tulajdonban álló Figyelő Média és Kutató originális tartalomgyártó
műhelyében hazai olvasóknak készülő újság sikerét – a több mint 110 ezer értékesített
példányt – mostantól a MATESZ is tanúsítja.
A tavaly májusban útjára bocsátott, angol mintára készülő egészséggel, életmóddal,
prevencióval, diétával, divattal foglalkozó Ritmus már megjelenésének első évében saját
szegmensében az egyik legnagyobb példányszámú magazinná vált. Az újság igazi sikertörténetéhez nagyban hozzájárult, hogy a Ritmus a Patikapénztár, illetve az Új Pillér aktív
tagsággal ajándékba jár.
A Ritmus a környezettudatosságban is élen jár, hiszen az egészségmagazinok között elsőként újrahasznosított papírra készül, remekül kiegészítve a Patika egészségtudatosságát
és az Új Pillér költségtudatosságát.

Törődjön többet az egészségével!

Ritmus
szavazás
Van vitaminhiánya?
Az időhiány nagy úr, egyre ritkábban
főzünk, gyakrabban kerül az asztalra
kész
étel, fagyasztott fogás vagy konzerv. A választék óriási, az ízek is egyre
változatosabbak, ugyanakkor a készételek sosem tartalmaznak annyi vitamint
és ásványi anyagot, mint a friss zöldek,
nyers fogások. Egy laborvizsgálat gyorsan megmutathatja, hogy miből jut kevés a szervezetbe.
Ön tudja, hogy hogyan állnak
a „raktárkészletei”?
Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
oldalon.
Köszönjük a segítségét!

NYILATKOZAT

ELEKTRONIKUS IRATKÉNT VALÓ MEGKÜLDÉSRŐL

NYILATKOZZON

LEVÉLBEN

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot vágja ki, és
küldje vissza a Patika/Új Pillér Egészségpénztár
címére. 1535 Budapest, Pf.: 861.

?

KÉRDÉSE
VAN?

ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu
ugyfelszolgalat@ujpiller.hu

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY
A PÉNZTÁR A JOGSZABÁLYI
ELŐÍRÁSNAK MEGFELELVE
KIZÁRÓLAG AZ EREDETI ALÁÍRÁSSAL ELLÁTOTT NYILATKOZATOT FOGADHATJA BE,
A SZKENNELT, MÁSOLT VAGY
FAXOLT PÉLDÁNYT NEM.

ALULÍROTT: ......................................................................................................................................................................
Kártyaszám:

6101 02

Adóazonosító jele:
kérem, hogy a Pénztár a részemre az átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat
elektronikus iratként küldje meg az alábbi e-mail címre:

E-mail: ................................................................................................................................................................................
Kelt: ........................................................, 2014. ............................................hó .................-n

1.

..................................................................................................................
Pénztártag aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ................................................................................

2.

Név: ................................................................................

NYILATKOZAT

§

A Pénztártörvény 13. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a pénztár
a kártyaforgalmi kimutatást a tag részére elektronikus iratban (e-mailben) küldje meg. Ehhez a pénztártag saját kezűleg aláírt és két tanú
eredeti aláírásával ellátott alábbi nyilatkozatára van szükség.

Lakcím: ..........................................................................

 RITMUS  13
2014.Lakcím:
május..........................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Június az
egészséges táplálkozás
hónapja

Nekünk fontos az Ön egészsége!
Egészségügyi szakértői iránymutatás
Extra, 10–50%-os patikakártyás árkedvezmény

Részletek: www.patikakartya.hu

