Történelmi csúcson
a Patika-csoport piaci részesedése
Nem veszítenek lendületükből a Patika-csoport egészségpénztárai: a prémium szolgáltatásokat kínáló Új Pillérben tavaly 42 százalékkal emelkedett a munkáltatói hozzájárulások összege, de az egyéni befizetések is minden elképzelést felülmúlva,
64 százalékkal növekedtek. A Patika-csoportnál a tagdíjjellegű bevételek alapján
mért piaci részesedés áll történelmi csúcson: 2013-ban a szektor 50,9 milliárdos bevételének 11,6 százalékát adta a két egészségpénztár, ezzel a Patika-csoport részesedése újabb 0,6 százalékponttal emelkedett. Figyelemre méltó, hogy a szektorba befolyó
egyéni tagdíjak 13 milliárdjának 6,1 százaléka is a Patika tagjaitól érkezett. További
siker, hogy az új belépők 17 százaléka döntött a patikakártya mellett, ez tavaly közel
13 ezer újabb tagot jelentett. A Patika-csoport ezzel csaknem 130 ezer elégedett ügyfelet szolgál ki, számukra évi mintegy 6 milliárd forint szolgáltatási kiadást bonyolít.
Az adatok igazolják, hogy a 2008 óta tartó pénzügyi válság az önkéntes pénztári szektor független szereplőit, köztük a Patikát és az Új Pillért tovább erősítette.
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Már 20 millió forinttal gazdagodtak
a Patika-csoport tagjai az SZJA-jóváírásokkal
Közeleg a magánszemélyek szja-bevallásának és adónyilatkozatainak beküldési határideje! Mivel a Patika és az Új Pillér tagjai idén közel negyedmilliárd forint adójóváírásra
számíthatnak, Ön se felejtse el május 20-ig elküldeni az adóbevallását, és visszaigényelni a pénztári befizetései után járó összeget. Minél előbb nyilatkozik, annál korábban
gyarapíthatja a költhető egyenlegét az szja-forintokkal, amit tradicionálisan működésiköltség-levonás nélkül írunk jóvá tagjaink számláján.
Ha a postán esetleg elkeveredett, a bevalláshoz szükséges adóigazolások az online
ügyintézésben is elérhetők, letölthetők a pénztárak honlapjáról. Az így beszerzett
dokumentum a NAV számára hivatalosan elfogadott adóigazolás.
Így igényelheti vissza az adójóváírást
1. A visszaigényléshez töltse ki az adóbevallásában az egészségpénztári befizetésekre vonatkozó sorokat a pénztártól kapott adóigazolása alapján.
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2. Nyilatkozzon, hogy hova kéri a visszaigényelt pénzt: ehhez adja meg a bevallásában a kiválasztott pénztár adószámát.
3. Ha tagja nyugdíjpénztárnak, például a Patika-csoporthoz tartozó Tradíció vagy
Tempo Nyugdíjpénztárnak és van adókedvezményre jogosító befizetése, akár
oda is kérheti az egészségpénztári befizetés után járó adójóváírást.
4. Tájékoztatásként a Patika-csoporthoz tartozó pénztárak adószáma:
– 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
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A Balmazpharm Kft.
lett 2013-ban az év
prevenciós szolgáltatója
A Patikapénztár a hagyományokhoz
híven újra megválasztotta az év prevenciós szolgáltatóját. 2013-ban a balmazújvárosi Balmazpharm Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
kapta az elismerést, amely pénzjutalommal is jár. „Megtisztelő és örömteli,
hogy egy magas színvonalat képviselő
egészségpénztár ilyen komoly elismerésben részesít minket” – mondta a díjról dr. Orcsik István, a vállalkozás ügyvezetője.
A korábbi években a Revans 2000
Kft. Scholl Referencia Bolt (2010, 2011),
illetve a Budai Egészségközpont Kft.
(2012) nyerte el az év Prevenciós Szolgáltatója díjat, amelyet a Patika-csoport annak a prevenciós partnerének
ítél oda, ahol a pénztártagjaink az
adott időszakban a legtöbb alkalommal használták patikakártyájukat.

Gratulálunk
a Balmazpharm sikeréhez!

Ritmus
szavazás
Nyugodtan alszik?
A Patikapénztár prevenciós hónapjának áprilisi témája a psziché és
a lélek gondjai, amelyek gyakran
fizikai tünetekkel is járnak. A fejfájás,
a stressz, a depresszió, az alvászavar
hátterében ugyanis lelki problémák,
elfojtott feszültségek lehetnek.
Olvasóinkat arról kérdezzük,
hogy volt-e már szükségük
gyógyszerekre, más készítményekre,
hogy átvészeljék a nehéz napokat?
Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu
oldalon.
Köszönjük a segítségét!
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Április

a kiegyensúlyozott

lélek hónapja

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

Részletek: www.patikakartya.hu

