A február a kardiometabolikus
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A PATIKA-CSOPORT HÍREI  EGÉSZSÉG

Februárban és márciusban magánszemélyként és cégként egyaránt megéri!
Keresi az igazit? Az akciós egyéni és céges patikakártya mindent visz!

Már most tervezze meg egész évre előre
saját vagy családja egészségügyi kiadásait,
vagy ha vállalkozást vezet, biztosítsa cége sikerét, és gondoskodjon munkavállalói egészségéről! A Patikapénztárba március végéig
extra kedvezményekkel léphet be minden új
tag, ne hagyja ki a lehetőséget, 2014-től törődjön Ön is többet az egészségével!

Gazdagodjon 150 ezer forinttal,
váltsa ki patikakártyáját!
A Patikapénztár sikeres akcióval zárta az
óévet, s máris két akcióval köszönti az új
esztendőt! Egészségpénztárt keres magának vagy ismerősének? Most lépjen be a
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó
Patikapénztárba (www.patikapenztar.hu)
vagy a prémium Új Pillér Egészségpénztárba (www.ujpiller.hu), és spóroljon azonnal
csaknem 40 százalékot a kártyadíjból: az új
belépők február 1-jétől március 31-ig 4000
Ft helyett 2500 forintért juthatnak hozzá új
patikakártyájukhoz.

Ha cafeteria, akkor akciós
multipayes patikakártya!
Cafeteriaszolgáltatásokat is szeretne igénybe venni, vagy munkáltatóként bővítené a
dolgozóknak szánt adókedvezménnyel adható juttatásokat?
Azt sokan tudják, hogy a cafeteria kedvezőbb feltételekkel adható, mint a bérkifizetés: cafeteriával a levonások után 44
százalékkal több költhető forint marad a
dolgozóknál. Az elmúlt évben a cafeteriaszolgáltatók jelentősen bővítették a kártya
költhetőségét, így ma már mindenki megtalálja a kedvére valót, legyen az a már jól bevált iskolakezdés vagy olyan vadonatúj zseb,
mint a szépségszolgáltatás, a műszaki cikk
vagy akár a benzin.
Ha cégként most vált Multi-Payes kártyára, dolgozói olyan plasztiklappal kezdhetik az
évet, amely az egészségpénztári egyenlegük
mellett közel két tucat cafeteriazsebbel rendelkezik.

Válassza a Patikával és Új Pillérrel szövetséges Multi-Pay® Cafeteriát, és belépéskor
dolgozónként 2500 forintot takaríthat meg.
Március végéig az egészségpénztári kedvezmény mellé ajándékba adjuk a többzsebes
multipayes patikakártyát (1500 forint engedmény a patikakártya díjából és 800 Ft+
áfa értékű cafeteriakártya).

Jutalmazzuk munkáltatóink
hűségét!
Ha Ön már legalább egy éve hűséges munkáltatói partnerünk, és úgy dönt, hogy dolgozói részére a klasszikus patikakártyát más
cafeteriaelemmel is bővíteni szeretné, most
ajándékba adjuk a multipayes patikakártyát,
attól függetlenül, hogy nem az első negyedévben válik szükségessé a meglévő kártyáinak cseréje.
Vegye igénybe a HR-inas szolgáltatásunkat is, és a cafeterianyilatkozatok elkészítése
gyerekjátékká válik, a Multi-Pay® Cafeteria
minden gondot levesz a válláról!

Az akció további részleteiről a www.multi-pay.hu portálon olvashat.

Megnövelt adókedvezmény

A kormány kivételes helyzetbe hozta a pénztártagokat azzal, hogy az egyéni
befizetés után járó adókedvezményt megemelte évi 150 000 forintra.
A MAXIMÁLIS KERET TARTALMAZZA
 a z egyéni befizetés után járó 20%-os adókedvezményt,
 a 24 hónapos lekötés után járó 10%-os adókedvezményt,
 a prevenciós céllal igénybe vett pénztári szolgáltatás után járó 10%-os adókedvezményt, valamint
 a pénztártag javára teljesített munkáltatói adomány után járó 20%-os adókedvezményt.
Fontos tudni, hogy a 150 000 forintos maximális SZJA-kedvezmény kihasználásához 2014-ben legalább 937 500 forintos éves bruttó jövedelem szükséges
(havi 78 125 forint bruttó bér). Az adókedvezmény nem automatikusan jár vis�sza, a visszautalásról a pénztártagnak kell rendelkeznie az adóbevallásában.
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Van súlyproblémája?

A Patikapénztár Prevenciós Hónapja februárban a kardiometabolikus szindrómával és kísérő tüneteivel – elhízás, koleszterin- és vércukorszint, vérnyomás – foglalkozik. A tünetegyüttes egy vagy több tagja szinte mindenkit érint,
ennek oka elsősorban a stressz, az egészségtelen étrend és a mozgáshiány.
Mivel az alapprobléma általában az elhízás, fontos a testmozgás és a súlykontroll.
Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
Ön fogyókúrázott már valamiért
oldalon.
az életében?
Köszönjük a segítségét!
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