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Erste Babaváró Hitel igényléséhez kapcsolódó akció
tájékoztató
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Nyilvántartási szám: 01-04-0000079,
továbbiakban: Nyugdíjpénztár) akciót szervez és hirdet meg 2021. január 1-től visszavonásig, Erste Babaváró
hitelt igénylő, az akció időszakában be-, illetve átlépő pénztártagjai számára.
1) Az akció célja: Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás népszerűsítése
2) Az akció címe: Erste Babaváró Hitel igényléséhez kapcsolódó akció
3) Részvételi feltétel: Az akcióban minden természetes személy részt vehet, aki:



az akció időszaka alatt pénztártaggá válik a Nyugdíjpénztárban (ezen időszakban kezdődik a
pénztártagsága be-, illetve átlépéssel), illetve az Erste Bank Hungary Zrt. igazolja, hogy a pénztártag
Babaváró hitelt igényelt és az igényelt hitel folyósításra került;
regisztrál az elektronikus iratküldés szolgáltatásra,



csoportos beszedési fizetési módot választ és befizetéseit csoportos beszedéssel teljesíti,



a belépési nyilatkozaton, minimum 7.000 Ft tagdíjfizetést vállal,



megad egy számlaszámot a be-, illetve átlépési nyilatkozatán,



megfizet legalább 1 havi vállalt tagdíjat egyénileg.

4) Az elektronikus iratküldés szolgáltatás, illetve a csoportos beszedés az akció időszaka alatt akár módosítható is, a
Pénztár a feltételek ellenőrzésekor érvényes nyilatkozatokat fogja figyelembe venni.
5) Ajándék: A Nyugdíjpénztár egyszeri fix, 15.000 Ft-ot ad ajándékként 7.000-15.000 Ft tagdíjvállas esetén, míg
15.000 Ft-ot meghaladó tagdíjvállas esetén egyszeri fix, 20.000 Ft-ot ad ajándékként a részvételi feltételeket teljesítő
be-, illetve átlépő pénztártagok számára.
6) Ajándék átadása: A Nyugdíjpénztár az Erste Bank Hungary Zrt.-vel közösen havonta vizsgálja a részvételi
feltételeket teljesítő pénztártagokat, és az első havi tagdíj megfizetését követő hónap 10. munkanapjáig, a Belépési
nyilatkozaton a Pénztártag által megadott bankszámlaszámra elutalja az egyszeri összeget ajándékként.
Az ajándék utáni adó és járulékterheket a Nyugdíjpénztár viseli, és fizeti meg, a pénztártag a Nyugdíjpénztártól
kapott igazolás alapján a személyi jövedelemadó bevallásában – Egyéb jövedelem jogcímen - köteles azt feltüntetni.
7) Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek, úgy a pénztártag nem jogosult az ajándékra.
8) Az Akcióban nem vehetnek részt a Nyugdíjpénztár munkavállalói, tisztségviselői és ezen személyek – a Ptk. 8:1.
§ 2. pontjában meghatározott – hozzátartozói (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon
házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa).
Jelen tájékoztató megtekinthető a www.erstenyugdijpenztar.hu
Nyugdíjpénztár munkatársaitól a +36 (1) 411-3200 telefonszámon.
2021. január 1.
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár
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