
A biztos nyugdíj
egy helyes döntéssel 
indul!



Törvényi szabályozások miatt a nyugdíjbiztosításokra az állam 20%, évente maximum 130.000 Ft szja jóváírást 
ad amely az ügyfél számlájára kerül.  Ezzel mindenki élhet, aki rendelkezik  visszaigényelhető SZJA-val, bejelen-
tett jövedelme van. A visszaigénylés végtelenül egyszerű, semmit nem kell tenni, csak az adóbevallásban  jelez-
ni, és az összeg rákerül a nyugdíjbiztosítására.
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Az MNB TKM rendszere miatt már csak átlátható, egyszerű, 
bújtatott költségek nélküli termékek közül választhat.  
A 2017-ben életbe lépő etikus szabályozás miatt  
pedig nagyjából 25%-al olcsóbbá váltak 
 ezek a termékek.

Amennyiben nyugdíjbiztosítást köt évi 20%-ot írnak önnek 
jóvá. Minden rendszeres befizetésére, ha van SZJA-ja. Gon-
dolja végig, hogy jó érzés-e az, ha minden 10.000Ft-jához va-
laki hozzátesz 2.000Ft-ot, minden egyes alkalommal, amikor 
a nyugdíjára takarít meg.

Nagyon kevés olyan rugalmas termék van, mint a Nyugdíjbizto-
sítás. Az éves megtakarítás a legtöbb termék esetében növelhe-
tő és csökkenthető. Ön dönti el, hogy havonta, negyedévente 
vagy akár évente akar megtakarítani. Az Ön igényeihez igazítha-
tó, hiszen a megtakarítás szüneteltethető, akár csak rövidebb 
időre, de vannak termékek, amelyeknél akár évekre is.

A szabályozás értelmében a maximum jóváírás 130.000 Ft, 
amennyiben ezt Ön meg tudja tenni, akkor 10 év alatt akár 
1,3 millió, 20 év alatt pedig akár 2,6 millió forinttal is nőhet 
megtakarítása, mindez olyan pénzből, amit nem Ön tett félre, 
hanem Önnek jóváírták helyes döntése miatt.

Nem kell félnie, hogy bárki elveszi a nyugdíj megtakarítását, 
nem járhat úgy mint a magán nyugdíjpénztárak esetében. 
A pénze hazai vagy nemzetközi biztosító társaságoknál van, 
melyek az állami ráhatástól, államosítástól mentesek. Ezek a 
vállalatok, biztonságban, stabilitásban a piacon verhetetlenek.

Ma Magyarországon ez az egyedüli nyugdíj megtakarítás, ami a 
szerződés kötéskori nyugdíj korhatárt veszi figyelembe, és nem 
a lejáratkori aktuálisat. Így ha most köt, Önnek a nyugdíj pénze 
65 éves korában elérhető lesz, nem pedig az akkori akár 68-70 
éves új nyugdíjkorhatárkor. 
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Ma a piacon 2 alapvetően egymástól különböző nyugdíjbiztosítás érhető el. Az egyik magas garanciával, alacsonyabb hoza-
mokkal teljes kiszámíthatóságot ad. A másik inkább befektetésekhez kapcsolt így magasabb hozamokat de nagyobb kockáza-
tot magában foglaló befektetési nyugdíjbiztosítás. Nézzük mi az amit el kell dönteni?

 Ha 100% garanciát keres, akkor Önnek  
 a Garantált terméket javasoljuk!

 Ha mindent előre tudni akar, akkor a Garantált  
 termék az Önnek való!

 Ha részvényekben, kötvényekben, bef. alapokban fialtaná
 nyugdíjpénzét, akkor a Befektetési terméket ajánljuk!

 Ha magasabb hozamokat keres, befektetési  
 alapokból választana, a Befektetési termék az Öné!

 garanciát akar a kifizetendő összegre 

 megelégszik év 2-3% hozammal

 fél a befektetési döntésektől

 nem akarja a nyugdíjra szánt pénzét kockáztatni

Ebben az esetben a szerződéskötést követően minden egyéb döntést a pénzintézet levesz az Ön válláról, nem kell befektetési 
döntéseket hoznia, és nem kell kockázatot vállalnia. Ebben az esetben adnak egy un. biztosítási összeget amit biztosan lejáratkor 
kifizetnek, ehhez egy technikai kamatot ami általában 2% körüli, és egy többlethozam jóváírást, ami a biztosító elért nyereségének 
80-90%-a természetesen arányosítva. Akkor válassza ezt, ha:

Természetesen erre a szerződésre is jár a 20% évi jóváírás az SZJA-ból a törvényi keretek mellett. Tehát az éves hozam mellé az 
éves megtakarítás 20%-át még pluszban megkapja. Ha ezeket összerakjuk egy végtelenül stabil, átlátható, egyszerű nyugdíjmegol-
dást kapunk, tele garanciákkal.

ELŐNYÖK:
- garantált lejárati összeg
- garantált hozam
- évi 20% jóváírás
- alacsony havi díjaktól
- kockázatmentesség
- átláthatóság

Több információt szeretne? Kattintos ide
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Garantált 
Nyugdíjbiztosítások

https://www.ebczrt.hu/kapcsolat/


 szabadon választ befektetési portfoliót

 magas biztonságot kap, a szavatoló tőke és  
 a viszontbiztosítók miatt

 évi 20% jóváírást kap a megtakarítására
 
 rugalmasan változtathatja akár  
 a megtakarítás éves összegét

 pénztárcához igazítható, hiszen havi, negyedéves,   
 féléves, vagy éves a gyakoriság

 likvid pénze is marad, hiszen ilyen eseti számlák is vannak
 
 külön befizetésre is érhet el 20% jóváírást

A befektetési nyugdíjbiztosítás mögött, befektetési alapokból választhatunk, a legkisebb kockázattal, profikra bízva az alapkezelést 
így elérve a magas hozamkilátásokkal bíró befektetéseket. Az alapok ráadásul évente többször változtathatók, a legtöbb helyen 
2-4 alkalommal ingyenesen. Természetesen erre a típusú szerződésre is jár a 20% évi jóváírás az SZJA-ból a törvényi keretek mel-
lett. Tehát az éves hozam mellé az éves megtakarítás 20%-át még pluszban megkapja. 

Az MNB teljes költség mutatójával, valamint etikus szabályozásával, pedig minden kuszaság eltűnt a termékekből. Könnyen átlát-
ható, tiszta költségszerkezetű termékek lettek a nyugdíjbiztosítások. Viszont sem a TBSZ, sem pedig az ÖNYP esetében nincs ilyen 
szabályozás, és így kimondható ez a legjobban átlátható termék nyugdíjcélra.

Jogi nyilatkozat: A fentiekben közölt eredmények tájékoztató jellegűek, azok nem teljesüléséből származó hátrányok és esetleges követelések teljesítéséért felelősséget nem vállalunk. A fenti 

adatok, esetleges számítások, illetve bármilyen információk semmilyen formában – elektronikus, kinyomtatott, tovább küldött, képként elmentett - nem minősülnek ajánlatnak, illetve az ajánlat ré-

szének, valamint nem tekinthető a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 166. § (2) bekezdése szerinti ügyfél tájékoztatásnak., Ezért az EBC Zrt. jogilag nem tartozik 

sem közvetve sem közvetlenül, vagy más módon felelősséggel, a fenti adatok és információk valódiságáért.

Ebben az esetben befektetési egységekhez kötött terméket, un. unit-linked konstrukciót ajánlanak a pénzintézetek, amely 2017 
óta MNB által etikus szabályozáson átesett termékeket jelent. Itt Ön választhat befektetési alapokat, kötvények, részvények, 
pénzpiaci alapok közül, melyek óriási hozam lehetőséget hordozhatnak magukban, de benne van a negatív eredmény is.

ELŐNYÖK:
- befektetési lehetőség
- nemzetközi alapok
- magas hozamlehetőség
- likvid számla
- évi 20% jóváírás
- rugalmasság
- Etikus szabályozás

 bónuszokat kap, mely akár több évnyi 
 megtakarításnak felelhet meg 

 az adójóváírás is befektetésre kerül
 
 egyedüli, hiszen biztosítási védelmet kap

Több információt szeretne? Kattintos ide
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Befektetési
Nyugdíjbiztosítások
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