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Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

„Egészítse ki megtakarítását 20+20%-kal”  
belépési akció tájékoztató 

 
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) akciót szervez és 
hirdet 2019. május 06. és június 30. között be-illetve átlépő pénztártagjai számára. 
 
Részvételi feltételek 
Az akcióban minden 16 évnél idősebb természetes személy részt vehet, aki: 

 legalább 7.000 Ft tagdíjat vállal, 

 csoportos beszedés fizetési módot választ, 

 igényli az elektronikus iratküldést és 

 megad egy számlaszámot a be-illetve átlépési nyilatkozatán. 
 

Ajándék 
A Nyugdíjpénztár egyszeri fix visszatérítést ad a részvételi feltételt teljesítő be-illetve 
átlépő pénztártagok számára, melynek összege az első három hónapban befizetett, a 
belépési nyilatkozaton vállalt tagdíj 20%-a, maximum 9.000 Ft.  
 
Ajándék átadása 
A Nyugdíjpénztár a belépést követő 4. hónapban, de legkésőbb 2019. szeptember 30-án 
a részvételi feltételeket teljesítő pénztártagoknak a be- illetve átlépési nyilatkozaton általuk 
megadott bankszámlaszámra elutalja az egyszeri összeget ajándékként. 
 
Az ajándék utáni adó és járulékterheket az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár viseli, és fizeti 
meg, a pénztártag a Nyugdíjpénztártól kapott igazolás alapján a személyi jövedelemadó 
bevallásában – Egyéb jövedelem jogcímen - köteles azt feltüntetni. 
 
Adókedvezményként további 20 % igényelhető vissza – a jogszabályi feltételek fennállása 
és teljesülése esetén – a befizetések után. 
 Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések adókedvezményének mértéke 20%, maximum 
150 000 Ft/év, amely összeget a személyi jövedelemadó-bevallásban tett rendelkezés 
alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megjelölt pénztári egyéni számlára utalja át (Szja. 
Tv. 44/A §). Ez azt jelenti, hogy az átutalt adó-visszatérítés összege – költséglevonás 
nélkül – a pénztári megtakarítás összegét gyarapítja. 
Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó adókedvezmény 
igénybevételéhez rendelkező nyilatkozatot, a pénztár igazolása alapján az éves személyi 
jövedelemadó-bevallásban lehet tenni. 
 
 
Az akcióról további felvilágosítás kérhető munkatársainktól a 06 1 411-3200 
telefonszámon. 
 
 
 
Budapest, 2019. június 12. (eredeti közzététel 2019.04.17.) 
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  


