
 

Védje környezetét, válassza 
Ön is az elektronikus iratot!
Új fejlesztésünknek köszönhetően Önnek is lehetősége 
van arra, hogy a Nyugdíjpénztártól kapott értesítőket, 
adóigazolásokat és egyéb tájékoztatókat ne nyomtatott 

Az elektronikus 
irat használatát 
a következő 
akcióval 
szeretnénk 
népszerűsíteni:
Minden pénztártag, aki 
2019. január 31-ig az elektronikus 
iratot választja, részt vesz egy 
sorsoláson, melynek 
nyereménye egy iPad.

Újra év végi 
adóoptimalizálás
Remek hír a pénztártagok számára, hogy az önkéntes 
nyugdíjpénztári, magánszemély által történő befi zetések 
adókedvezményének mértéke 2019-ben is 20% marad, 
maximum 150.000 Ft/év összeggel.
Ne felejtse el, hogy még idén is élhet ezzel a lehetőséggel, 
ezért a mellékelt levelünkben megmutatjuk Önnek, 
hogy mekkora összeget javasolt még megtakarítania 
ahhoz, hogy az idei egyéni befi zetés összegének 20%-át, 
maximum 150 000 Ft adókedvezményt érvényesíteni 
tudja.

Kérjük, olvassa el fi gyelmesen az Önnek szóló mellékelt 
levelünket, amelyben feltüntettük a 2018. évi befi zetéseit 
és október 31-i egyenlegét.

Az év végi eseti befi zetését könnyen teljesítheti 
bankkártyájával és akár hitelkártyájával is. A részletekért 
látogasson el honlapunkra: www.erstenyugdijpenztar.hu.
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AKI HISZ MAGÁBAN, 
KEZÉBE VESZI A JÖVŐJÉT.

Az állami nyugdíj mellett szeretném 
garantálni idős éveim anyagi biztonságát.

formában, postai úton kérje, hanem elektronikus módon.
Minden elektronikus iratot választó pénztártagunk 
dokumentumait feltöltjük a honlapunkon elérhető, 
személyes Tagi portálra, ahonnan bármikor letölthetőek.

Kérjük, hogy a mellékelt adatmódosító nyilatkozaton jelölje 
be az elektronikus iratot, adja meg e-mail címét, majd a 
tanúzást és aláírást követően a válaszborítékban küldje 
vissza a nyilatkozatot részünkre. Ne felejtsen el regisztrálni 
a tagi portálon, a részleteket megtalálja a honlapunkon és 
a nyilatkozat hátoldalán.

HÍRLEVÉL



Adategyeztetés
Nagyon fontos számunkra, hogy a nyilvántartási 
rendszerünkben az Ön aktuális és pontos adatai szerepeljenek. 

Kérjük, hogy amennyiben a mellékelt levelünkön található adatok 
már nem aktuálisak, a borítékban található adatmódosító lapot 
töltse ki, és küldje el a Nyugdíjpénztár postacímére, vagy adja le 
az Erste Bank bármely fi ókjában.

Változások a munkáltatói 
hozzájárulás adózásában 
2019-től
2019-től a nyugdíjpénztári munkáltatói befizetéseket is a 
bérrel, jövedelemmel azonos közteher terheli majd.
Jó hír azonban, hogy a legutolsó módosítási javaslat alapján, 
amennyiben a munkáltató megtartja ezt a juttatási formát, a 
munkavállaló a kapott nyugdíjpénztári hozzájárulás után is 
igénybe veheti a 20%-os adókedvezményt.

Kérjük, kövesse figyelemmel az adótörvény végleges 
elfogadását.

Amennyiben az Ön munkáltatója megszünteti az önkéntes
pénztári hozzájárulást, javasoljuk, hogy befizetéseit folytassa
Ön magánszemélyként, szintén kihasználva 
a 20% adókedvezményt.

Ismét ajánljuk 
fi gyelmébe 
telefonos 
applikációnkat
Az Erste Nyugdíjpénztár alkalmazás* 
segítségével könnyebbé válik az 
ügyintézés. 

Tagság és regisztráció nélkül elérhető 
funkciók: 

• Általános tájékoztatók
• Megtakarítás-kalkulátor
• Portfoliók leírása és árfolyamok megjelenítése
• Ügyfélszolgálat (visszahívás kérése)
• Belépés az önkéntes nyugdíjpénztárba

Pénztártagok számára elérhető felületek:

• Pénztártag egyéni számlamozgásainak nyomon 
követése

• Személyes adatok ellenőrzése
• Maximális adókedvezmény eléréséhez szükséges 

összeg megjelenítése
• Személyre szabott jövőbeni megtakarítás számoló
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*Az applikáció letölthető iOS (App Store-ból, legalább iOS 9.0 szükséges) vagy Android 
(Google Play-ből, Android 4.4 vagy magasabb) operációs rendszerű okostelefonra.

Belépési akció
Ajánlja az Erste Nyugdíjpénztárt családtagjainak, 
mert most minden 2018. december 31-ig belépő 
és fizető pénztártagnak 5 000 Ft-ot visszatérítünk 
ajándékban! 

Az akció részleteit és a belépési lehetőségeket 
megtalálja a  www.erstenyugdijpenztar.hu 
honlapunkon!


