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Magas hozam
A 2017. év különösen sikeres volt a befektetések területén, 
jelentősen segítette mindhárom portfólió hosszú távú 
teljesítményét!

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 
hosszú távú átlagos hozamok

Kedves Pénztártagunk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a 2017. évben 
az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona 
14%-kal, taglétszáma pedig 5%-kal emel-
kedett, illetve nagyon kedvező hozamokat 
értünk el az Önök számára.

2018   FEBRUÁR

AKI HISZ MAGÁBAN, 
KEZÉBE VESZI A JÖVŐJÉT.

Az állami nyugdíj mellett szeretném 
garantálni idős éveim anyagi biztonságát.

Kiszámítható portfólió Bázis Portfólió Lendület portfólió

Megoszlási arány 2017. december 31-én 6% 88% 6%

2017. évi nettó hozamráta: 4,00% 5,87% 7,22%

10 éves (2008-2017) átlagos nettó hozamráta: 6,00% 6,27% 6,59%

15 éves (2003-2017) átlagos nettó hozamráta: 6,82% 7,00% 7,22%

6,00%

6,82%

6,27%

7,00%6,59%
7,22%

2,70%

3,68%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

Kiszámítható Bázis Lendület Infláció

10 éves átlag 15 éves átlag



Mobiltelefonos 
applikáció
Ajánljuk fi gyelmébe mobiltelefonos 
applikációnkat, melynek segítségével 
könnyebbé válik az ügyintézés. 

Tagság és regisztráció nélkül 
elérhető funkciók: 

• Általános tájékoztatók
• Megtakarítás-kalkulátor
• Portfoliók leírása és 

árfolyamok megjelenítése
• Ügyfélszolgálat (visszahívás 

kérése)

Pénztártagok számára elérhető felületek:
• Pénztártag egyéni számlamozgásainak 

nyomon követése
• Személyes adatok ellenőrzése
• Maximális adókedvezmény eléréséhez szükséges 

összeg megjelenítése
• Személyre szabott jövőbeni megtakarítás számoló
• Belépés az önkéntes nyugdíjpénztárba

Kötelező tájékoztatás 
nem fi zetés esetére
Felhívjuk figyelmét arra, hogy azon pénztártagok, akik 
egy adott negyedévben nem fizetik meg a Nyugdíjpénztár 
Alapszabályában meghatározott havi 7.000 Ft-nak 
megfelelő legalább 21.000 Ft alaptagdíjat, arra a negyedévre 

vonatkozóan nem fizető pénztártagnak minősülnek. Az 
önkéntes nyugdíjpénztári törvény 14 § (3) paragrafusa a nem 
fizető pénztártagokról a következőként rendelkezik:

„A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a pénztár 
- figyelemmel a (4)-(9) bekezdésben foglaltakra - jogosult 
a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát 
a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és 
likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, 
de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a 
működési, illetve likviditási alap javára jóváírni 
(a továbbiakban: elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás).”

A Nyugdíjpénztár a fenti jogszabály, az Alapszabály, illetve 
a Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre 
vonatkozó szabályzat alapján az Alapszabály szerinti 
minimális tagdíj működési és likviditási tartalékra eső részét 
az elért hozamból minden negyedévben levonja (átlagosan 
1.286 Ft negyedévente). A nem fizető pénztártagok jogszabály 
szerinti költséglevonása a Nyugdíjpénztár hosszú távú és 
biztonságos működését szolgálja.

Éves számlakivonat és 
adóigazolás elérhető 
a honlapon
A jelen Hírlevéllel együtt megküldött éves számlakivonatot, 
illetve az egyéni befi zetést teljesítő tagok számára az 
adóigazolást letöltheti a www.erstenyugdijpenztar.hu 
honlapon, a tagi portálról. Javasoljuk, hogy rendszeresen 
keresse fel honlapunkat, hiszen folyamatosan bővítjük aktuális 
információkkal.

Budapest, 2018. február


