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Év végi adóoptimalizálás
Az év végéhez közeledve minden évben 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 levelün-
ket, amelyben feltüntettük a 2017. október 31-i egyenlegét és 
a már jóváírt hozamot is.

Eseti befi zetés akció!
Amennyiben Ön legalább 100 000 Ft eseti befi zetést teljesít 2017. 
november 1. és december 31. között, 100 000 Ft-onként egy-egy 
kuponnal részt vehet a sorsolásunkon. Egy szerencsés nyertes 
egyéni nyugdíjszámláján jóváírunk 300 000 Ft-ot 2018. janu-
ár hónapban. Részletek a www. erstenyugdijpenztar.hu oldalon.

Eseti vagy rendszeres 
befi zetését bankkártyával is 
teljesítheti
Ajánljuk fi gyelmébe ezt a lehetőséget, hiszen az év 
végi eseti befi zetését könnyen teljesítheti - 
akár hitelkártyájáról is. 
A részletekért látogasson el 
honlapunkra: 
www.erstenyugdijpenztar.hu

Változtak a portfóliók 
összetételei
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Nyugdíjpénztár Igazgató-
tanácsa 2017. október 1-i hatállyal módosította a Bázis és a 
Lendület portfóliók összetételét, emelte a részvények arányait 
és megbontását, új instrumentumokat vett fel a portfóliókba. 
A befektetési irányelveink részletes bemutatását a Befektetési 
politika tartalmazza, amely megtalálható a Nyugdíjpénztár 
honlapján (www.erstenyugdijpenztar.hu).

2018-ban is marad az akár 
150 000 Ft adókedvezmény
Az önkéntes nyugdíjpénztári, magánszemély által történt 
befi zetések adókedvezményének mértéke jövőre is 20% lesz, 
maximum 150 000 Ft/év összeggel, amelyet a személyi jöve-
delemadó bevallásban Ön által megjelölt pénztárba, az Ön egyéni 
számlájára fog a NAV visszautalni (Szja. Tv. 44/A-44/C §, 45.§). 
Ez azt jelenti, hogy a visszautalt adókedvezmény – költséglevo-
nás nélkül – az Ön pénztári megtakarításait gyarapítja.

Kedvezőbb lesz a munkáltatói 
hozzájárulás (cafeteria) 
adózása
2018-ban tovább csökken a munkáltatói járulék és az egészség-
ügyi hozzájárulás mértéke, így kedvezőbb lesz a nyugdíjpénztári 
munkáltatói tagdíjbefi zetés adózása, mint az idei évben.

Az állami nyugdíj mellett szeretném 
garantálni idős éveim anyagi biztonságát.
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Tagi kölcsön 5,9% kamattal
Amennyiben rendelkezik 3 éves tagsággal az Erste Önkéntes 
Nyugdíjpénztárnál, tagi kölcsönt igényelhet maximum a meg-
takarítása 30%-ának megfelelő összeg erejéig, fi x 12 hónapos 
futamidőre és a jegybanki alapkamat+5% mértékű kamatra (a 
lejáratkor kell megfi zetni). Tekintettel arra, hogy a megtakarítás 
fedezi a felvett kölcsönt, az igénylésnél nincs külön hitelbírálat. 
További információért keresse fel honlapunkat!

Mobiltelefonos applikációt 
népszerűsítő akció
Most megéri ajánlani családtagjainak, ismerőseinek az Erste 
Önkéntes Nyugdíjpénztárt és a mobiltelefonos applikációnkat!

A 2017. november 13. és december 4. között az applikáció 
segítségével be- vagy átlépő pénztár-tagok – bizonyos 
feltételek teljesülése esetén - egy okosóra-funkciókkal bővített 
digitális órát kapnak ajándékba!

Az akcióban minden 16 évnél idősebb természetes személy részt 
vehet, aki:

• az akció időtartama alatt jelzi belépési szándékát az Erste 
Önkéntes Nyugdíjpénztárba a mobiltelefonos applikáció 
belépési nyilatkozatának kitöltésével és elküldésével, illetve 

• a hiánytalanul kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot leg-
később 2017. december 31-ig visszaküldi a Nyugdíjpénztár 
címére, és

• legalább havi 15 000 Ft tagdíj megfi zetését vállalja (a szá-
zalékos tagdíjat fi zető pénztártagoknak is fel kell tüntetni a 
Belépési nyilatkozaton a vállalt fi x összeget), valamint

• egyéni tagdíjfi zetését csoportos beszedéssel vagy munkál-
tatón keresztül vállalja, feltétel, hogy folyószámla vezető 
bank által elfogadott legalább havi 15 000 Ft tagdíjra vonat-
kozó csoportos beszedési megbízással rendelkezzen, vagy 
munkáltatói hozzájárulásban részesül, és

• a pénztártag és/vagy a munkáltatója legalább kéthavi 
minimum 15 000 Ft/hó tagdíjat megfi zet legkésőbb 2018. 
március 20-ig.

Az akció részleteiért keresse fel honlapunkat, vagy töltse le tele-
fonos applikációnkat, ahol minden fontos információt megtalál.

Az applikációról
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár alkalmazás* segítségével 
könnyebbé válik a pénztártagok ügyintézése. 

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 
nyomonkövetése

• Személyes adatok ellenőrzése
• Maximális adókedvezmény eléréséhez szükséges összeg 

megjelenítése
• Személyre szabott jövőbeni megtakarítás számoló

* 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.


