BEMUTATKOZIK AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

2020.
A másfél évtizedes múlttal rendelkező független Patika-csoporthoz tartozó Új Pillér prémiumpénztár az egészségpénztári szektor
legjobb költségajánlata mindazoknak, akik havonta legalább 10 ezer forintot szánnak az egészségükre. Az exkluzív egészségpénztári
szolgáltatás biztosítja a család jelenlegi egészségügyi kiadásainak egyszerű, kényelmes és árkedvezményt garantáló finanszírozását,
szja-visszatérítéssel támogatott fedezetet nyújt az előre nem látható, magasabb összegű jövőbeni egészségügyi kiadásokra és a
prevenciós költésekre is.
A legjobb ajánlat Önnek és családjának
~ Minimális havi tagdíj 10 ezer Ft
~ A piacon elérhető legkisebb levonás: évi 300 ezer forint befizetésig 4,5% levonás, a felett nincs levonás
~ Belépési díj 4 ezer Ft
~ Közel 11 ezer szolgáltatónál költhető: magán egészségügyi rendelőkben, optikai szalonokban, gyógyszerárakban, gyógyászati
segédeszköz boltokban, fogorvosoknál, sportszer-áruházakban
Egészségpénztáron keresztül megvásárolható termékek, igénybe vehető szolgáltatások
Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások (szja-mentes)









Gyógyszertár: gyógyszer, csecsemőápolási termékek
Optika
Gyógyászati segédeszköz
Orvosi ellátás
Egészségbiztosítás
Fogászat
Táppénz kiegészítés
Gluténmentes speciális élelmiszerek





Sporteszközök
Természetgyógyászat
Fog- és szájápolási termékek

Életmódjavító szolgáltatások (szja-köteles)

Önsegélyező szolgáltatások (szja-mentes)
 Gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén
igényelhető támogatás
 Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj kiegészítése
 Gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési
támogatás összegének kiegészítése
 Tanévkezdési támogatás, egyetemi, főiskolai támogatás
 Munkanélküli ellátás támogatása
 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
 Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek
 Intézményi idősgondozás támogatása
 Temetés költségeinek támogatása

Exkluzív, folyamatosan bővülő egészségügyi szolgáltatási paletta
Újpilléres patikakártyával közel 11 ezer magasan képzett szolgáltatónál költhetünk az egészségünkre átlátható módon.
Szerződéses szolgáltatóink száma évente 7-9%-kal bővül a magánegészségügyi szektor fejlődésével párhuzamosan. Méltó
módon gondoskodhat idős hozzátartozóiról, előtakarékoskodhat gyermekszületésre, -gondozásra és beiskolázására,
törlesztheti lakáscélú hitelét, kiegészítheti munkanélküli ellátását.
Rugalmas befizetés
Havi tagdíját fizetheti online bankkártyás feltöltéssel, csoportos beszedési megbízással, banki átutalással vagy banki befizetéssel.
Felhatalmazhatja munkáltatóját is, hogy az újpilléres egyéni befizetését havonta a munkabéréből közvetlenül utalja, az így
beérkező összegre is jár az állami 20%-os szja-kedvezmény. A befizetések legkésőbb két munkanapon belül költhetők.
Biztonságos megtakarítás
A pénztár befekteti tagjai megtakarítását és negyedévente jóváírja a tagok egyéni számláján a befektetések
hozamát. Miközben Ön a befizetéseit akár már másnap költheti, a szolgál tatásokra fordítható forintok a hozamokkal
is gyarapodnak.
Kedvező árak
Az egyéni befizetés után 20%-os szja-visszatérítés jár, ahogyan a pénztártag javára teljesített munkáltatói adomány után
is. Ha a számláján lévő fel nem használt összeget leköti 24 hónapra vagy prevenciós célú pénztári szolgáltatást vesz
igénybe, 10% adójóváírásra lesz jogosult. Az állami kedvezmény mellett a szolgáltatók által kínált kedvezmények is
csökkentik az Ön egészségügyi büdzséjét.
Ügyfélközpontú ügyintézés
Folyamatosan bővül az online intézhető ügyek köre, amivel Ön pénzt és időt spórolhat. Weboldalunkon könnyen jut
információhoz a nap bármely szakában, hogy a legjobb döntést hozza a család egészsége és költségvetése szempontjából.
Az ügyintézés gyorsasága, az ügyfélszolgálati munkatársak felkészültsége és kedvessége is különlegessé teszi az újpilléres
csomagot.
Adójogszabályok és adókedvezmények
A munkáltatói hozzájárulás és adomány bérként adózik (75,94%), de a munkavállalók 20% szja-jóváírásra jogosultak az
ilyen jellegű juttatások után.
Célzott egészségpénztári támogatást a munkáltató a bérnél kedvezőbb, 35,99%-os adózással korlátlan összegben adhatja a
pénztártag munkavállalóinak, akik a szerződésben előre meghatározott szolgáltatásra – például gyógyszer vásárlására,
magánorvosi ellátásra, szűrővizsgálatokra – kapott összeget éppúgy patikakártyával költhetik, mint a saját befizetéseiket. A pénztár a
célzott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan pénztártagonként akár több alszámlát vezet, amely egyenlegeket az online egyenleglekérdezés
menüpontban követhetnek az érintettek.
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