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A lényeg
 Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár prémiumpénztára
 Mint egy független egészségügyi bank…
 Az Új Pillér egészségügyi szolgáltatásai 10 ezer ponton
árkedvezménnyel
 Az Új Pillér befektetési szolgáltatásai: két év alatt 100
befektetett egységre 30 egységnyi haszon
 Az egészségpénztári befizetésre vonatkozó adókedvezmény
 Ügyintézés banki felsőfokon
 Az egészségpénztárak közül miért érdemes az Új Pillért
választani?

Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár
prémiumpénztára
 Az önkéntes egészségpénztári szektor legjobb költség-ajánlata
 A vagyon kamatadó-mentes, értéknövelő, a szolgáltatásokra költhető
forintokat gyarapító befektetése
 A család távolabbi egészségügyi kiadásaira fókuszáló racionális
takarékoskodás jegyében további 10% szja-prémium a kétéves
lekötésre
 Gondoskodás 10 ezer helyen a Patika-csoport egy évtizedes
tapasztalattal rendelkező, magasan képzett szolgáltatói hátterének
biztosításával
 Prevenciós Alap: ingyenes szűrés az egész családnak országszerte
már 250 gyógyszertárban
 Adóoptimalizálás: az egyéni befizetés 20%-os adókedvezményben
részesül, havonta 62,5 ezer forint után vehető igénybe a maximális
150 ezer forint kedvezmény.

Mint egy független egészségügyi bank…
 A fizető kártya kényelme és biztonsága
mellett a szektor legjobb ajánlata
mindazoknak, akik havonta legalább
10 ezer forintot szánnak az
egészségükre
 A független Patika-csoport tagjaként
garantáljuk az érdekmentes működést

 Minimális havi tagdíj: 10 000 Ft
 A piacon elérhető legkisebb levonás: 300 ezer forintig 4,5%,
felette 0% levonás
 A belépés díja egyszeri 4 ezer forint, amely egy főkártyát és két
társkártyát tartalmaz
 Online ügyintézés banki felsőfokon interneten és telefonon
(egyenleglekérdezés, adatmódosítás, kártyaforgalom)

Az Új Pillér egészségügyi szolgáltatásai
10 ezer ponton árkedvezménnyel
Adómentes - kiegészítő egészségbiztosítási
szolgáltatások
 Gyógyszertár: gyógyszer, csecsemőápolási
termékek, OGYÉI, ORKI, MEEI
engedélyszámmal ellátott termék
 Gyógyászati segédeszköz, látás-, hallássérült
személyek életvitelét elősegítő szolgáltatások
 Orvosi ellátás, fogászat, optika
 Gluténmentes speciális élelmiszerek
 Táppénz
Adóköteles – életmódjavító szolgáltatások
 Sporteszközök
 Természetgyógyászat
 Fog- és szájápolási termékek

Adómentes - kiegészítő önsegélyező szolgáltatások
 Gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén
igényelhető támogatás
 Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj
kiegészítése
 Gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési
támogatás összegének kiegészítése
 Beiskolázási támogatás
 Munkanélküli ellátás támogatása
 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
 Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek
 Intézményi idősgondozás támogatása
 Temetés költségeinek támogatása

Ingyenes szűrés az egész családnak
 Prevenciós Alap: országszerte már 250 gyógyszertárban tagjaink számára ingyenes állapotfelmérő
szűrővizsgálat

Az Új Pillér befektetési szolgáltatása:
két év alatt akár 130%-os megtérülés
 Prémiumpénztárként azokra is gondoltunk, akik több-milliós
befektetési portfóliójukban az Új Pillért egy extra megtérülést
garantáló befektetésnek tekintik
 Kamatadó-mentes befektetés: a befektetett pénz hozamát nem
terheli a 20%-os kamatadó
 10% szja-prémium a két évre lekötött pénzre - racionális
takarékoskodás a család távolabbi egészségügyi kiadásaira
 Értéknövelő vagyonkezelés: fennállásunk óta évente rendre a piaci
átlaghoz képest kedvező hozam
 Két év alatt 100 befektetett egységre akár 30 egységnyi haszon

Háttérszámítás a 130%-os megtérüléshez
100 egység befizetés után járó adókedvezmények
1.) a befizetés után járó 20%-os adókedvezmény

20,00

2.) a kétéves lekötés után járó 10%-os adókedvezmény

10,00

Az egyéni számlaegyenleg a befizetést követően
Az első évre vonatkozó hozam*

95,50
2,3

Az egyéni számlára jóváírt egyenleg adókedvezménnyel
és hozammal növelve

127,7

A második év végi egyenleg (a hozammal* növelve)

130,6

* 2,3%-os technikai kamatlábbal számolva

Az egészségpénztári befizetésre
vonatkozó adókedvezmény
Céges befizetés
 a munkáltatói befizetést 40,71%-os (15% szja valamint a 19,5% eho
1,18 szorosa) cafeteria adó terheli,
 összeghatár nélkül adható, melynek teljes összege a munkavállaló
számára nem jövedelem

Egyéni befizetés
 a befizetések 20%-a szja-kedvezményben részesül (az önsegélyező
pénztárral és a nyugdíjpénztárral együtt 150.000 Ft; az összeg
közvetlenül az újpilléres kártyán kerül jóváírásra)

Ügyintézés banki felsőfokon
 Telepatika – az Új Pillér telefonos ügyfélszolgálata
• Egyenleg lekérdezés éjjel-nappal
• Személyes ügyintézés: 800 – 1800 óra között
 Online ügyintézés
• Egyéni tagjaink, munkáltatóink és szolgáltatóink
számára is elérhető
• E-mail üzenet a pénzmozgásokról
• Kártyaforgalmi kimutatás
 Pénztártagok számára évente kártyaforgalmi
kimutatás papír alapon is
 Munkáltatók számára személyes kapcsolattartó,
évente Új Pillér munkáltatói kontrolling
 Havonta megjelenő elektronikus hírlevél

Az egészségpénztárak közül miért
érdemes az Új Pillért választani?
 megbízhatóság és tradíció
 függetlenség és transzparencia
 a munkáltatót tehermentesítő online adatkezelés és információs
szolgálat
• elektronikus beléptetés
• minősített adatvédelem a teljes ügykezelés során
• teljeskörű munkáltatói és tagi online ügyintézés
(számlamozgás kontrollingja, adatmódosítás)
 fókuszban a tagok kiszolgálása: az új szolgáltatásokról és a friss
hírekről havonta megjelenő elektronikus hírlevél
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A szektor legjobb költség- és
befektetési ajánlata
Szemléletváltás: öngondoskodó
forrásgyűjtés a jövőbeni egészségügyi
kiadásokra
Szolgáltatások 10 ezer helyen
Egy évtized biztonsága: szövetségben a
Patikapénztárral a tagok magas
színvonalú kiszolgálásáért –
fennállásunk óta 65 milliárd bevétel,
60 milliárd szolgáltatási kiadás
Adóoptimalizálás egyéni befizetés havi
62,5 ezer forintig
Társkártya: odafigyelés és szavak
nélküli gondoskodás szeretteinkről
Egy csoporton belül az öngondoskodás
teljes palettája: Patikapénztár, Új Pillér,
Tradíció Nyugdíjpénztár
Szeretne belépni?
www.ujpiller.hu
iroda@ujpiller.hu
telefonon: +36-1-210-9790

