
Kedves Partnerünk!

Szeretnénk egy rövid tájékoztatót adni Önöknek, a CINTAF Magyarország eddigi 
tevékenységéről és az elmúlt hónapok fejleményeiről. Először is szeretnénk megköszönni a 
bizalmat, amit megszavaztak nekünk partnerségükkel. Munkánkat jelentősen megkönnyíti a 
tudat, hogy olyan profi szolgáltatói partnerhálózat áll mögöttünk, akikre mindig számíthatunk 
és akik magas színvonalon tudják kiszolgálni ügyfeleinket. Elmondhatjuk, hogy az egész 
országot lefedő szolgáltató kört sikerült felépítenünk, mind kegyeleti, jogi és pszichológiai 
asszisztencia terén. 

Az ősz beköszöntével érezhetően beindult a munka a cégeknél. Mi egy konferenciával 
indítottunk, melyet partnerünk, a Cafeteria TREND magazin szervezett. A rendezvény 
apropóját az adta, hogy 2019-től jelentősen változik a béren kívüli juttatások valamint 
cafeteria szolgáltatások törvényi szabályozása. Az eddig kedvező adózású vagy adómentes 
elemek köre jócskán lecsökken plusz anyagi terhet róva ezzel a munkaadókra. Azt, hogy ez 
mennyire átrendezi a kialakult helyzetet jól érzékelteti a résztvevők száma. 420 cégvezető, HR 
vezető vagy menedzser jött el az ország minden részéből, hogy tájékozódjon a változásokról 
és a lehetséges megoldásokról.
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A CINTAF asszisztencia szolgáltatását azonban nem érintik a változások, így továbbra is 
járulékmentesen nyújtható a munkavállalók és családtagjaik számára. Erről és az egyéb 
lehetőségekről tartott előadást a CINTAF Magyarország ügyvezető igazgatója, Pedro Danés 
Grases. Az előadás után nagyon sok érdeklődő jött oda hozzánk a részletekért, a kissebb 30 fős 
budapesti ügyvédi irodától, az egészen nagy 2.000 fős vidéki gyártócégig. Nagyon örülünk neki, 
hogy ilyen nyitottan fogadnak minket a lehetséges ügyfeleink és a sok pozitív visszajelzésnek, 
amit kaptunk.

A cégek december közepéig dönthetnek a jövő évi juttatási csomagjaikról, így izgalmas időszak 
áll előttünk. Bízunk benne, hogy hamarosan új fejleményekről és a CINTAF gépezet valódi 
beindulásáról tájékoztathatjuk Önöket.

A további sikeres együttműködés reményében,

Üdvözlettel:

a CINTAF Magyarország csapata

CINTAF Hungary Kft | 1068 Budapest, Benczúr utca 47. | +36 1 445 3895 | info@cintaf.hu | www.cintaf.hu  EXIST TO ASSIST

A konferenciáról szóló kisfilmünket megtekintheti 
YouTube csatornánkon az alábbi linkre kattintva.
https://www.youtube.com/watch?v=ExEoE9I7yBg


