KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS
VÁLTOZATLANUL AKADÁLYMENTES A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Munkáltató Partnerünk!
Pénztárunk átszervezett munkarendben, óvintézkedésként átmenetileg szüneteltetve a személyes
ügyfélfogadást, de változatlan és folyamatos szolgáltatással áll Pénztártagjai és Munkáltató Partnerei
rendelkezésére.
A Pénztári operatív működést illető Önöket is érintő változás, hogy Pénztárunknál a fertőzés
elkerülése, és terjedésének lassítása érdekében is szükségszerű óvintézkedésként, 2020.03.16-tól
minden bejövő postai küldeményt 5 napra „karanténba” helyezünk. Ez azt jelenti, hogy a napi
bejövő posta feldolgozását Kollégáink kizárólag 5 nappal eltolva kezdik meg, akkor is szigorú
higiéniai előírások és biztonsági intézkedések betartásával. Természetesen 5 nap elteltével
változatlan rendben történik a beérkező dokumentumok feldolgozása.

Mindezek miatt is kérjük, hogy éljen az SFTP szerver
használatával, vagy válassza a jelszóval védett fájlokkal
történő e-mailes adatszolgáltatást.
Ha teheti, közös biztonságunk érdekében kerülje a papíralapú, postai listák megküldését, de ha
mégis ezzel élne, az esetleges lassabb ügyintézés kapcsán ezúton kérjük szíves türelmét,
megértését, illetve elektronikus csatornáink választását és használatát. Kérjük emellett, hogy ha
módjában áll, ajánlja munkavállalói számára is a kényelmes és biztonságos elektronikus ügyintézést.
Friss híreinket elérheti honlapunkon, illetve azokról Pénztártagjaink Személyes tárhelyük útján is
rendszeresen tájékozódhatnak! Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal Danczák Balázs
értékesítési manager kollégánkhoz, akinek elérhetőségét a levél láblécében találhatja.
Köszönjük megértésüket!
Egészséges mindennapokat és jó munkát kívánunk ebben a nem könnyű helyzetben is!
Tisztelettel,
a Pénztár vezetése és munkatársai

Danczák Balázs értékesítési manager
danczak.balazs@mkbep.hu
+36 30 153 4252

KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS
FÓKUSZBAN A MUNKÁLTATÓK
Gyógyszer & egészségmegőrzés A-tól Z-ig
A kialakult helyzetben a Pénztártagok számára kiemelt
fontossággal bírnak a munkáltatói juttatások, hiszen a pénztáron
keresztül önmaguk vagy családtagjaik számára számos
elszámolható terméket vásárolhatnak és szolgáltatást fizethetnek.

20%
38,35% adóval
célzott szolgáltatás

Akár 150 ezer forint
adókedvezmény

E-kommunikációs
lehetőségek

Differenciálható összeg
és célzotti kör kedvező
munkáltatói adóteherrel

Munkáltatói hozzájárulás és
adomány alapján a
Pénztártag számára

SFTP szerver es beküldés,
e-mailes adatszolgáltatási
lehetőség (jelszóvédett fájlként)

Egészségmegőrzés munkáltatói segítséggel!

A tudatos és anyagilag nagyobb mozgástérrel rendelkező munkáltatók számára fontos
lehetőség lehet a célirányos egészségpénztári juttatások biztosítása a Munkavállalók
egészségi állapotának megőrzése érdekében jelen bonyolult helyzetben is.
Az e célból juttatott munkáltatói hozzájárulás és adomány a Pénztártag/munkavállaló részére
a 20% adókedvezmény igénybevétele hatására kedvezőbb nettó összeget eredményezhet,
mint a bérként fizetett jövedelem nettó összege.
A munkáltató 38,35%-os adófizetés mellett – összegben és dolgozói körben is - szabadon
differenciálható célzott szolgáltatáson keresztül is juttathat támogatást munkavállalóinak.

Danczák Balázs értékesítési manager
danczak.balazs@mkbep.hu
+36 30 153 4252

