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Nyugdíjbiztosítás
Amivel nem várhatsz a nyugdíjas évekig
A nyugdíj időskori megélhetésed fő forrása. Az ehhez szükséges pénzt az évek során a fizetésedből vonják le, melynek összegyűjtése, valamint a nyugdíjak kifizetése a nyugdíjbiztosítási
rendszer feladata. Amikor munkát vállalsz, ne felejtsd el, hogy minden egyes „feketén” ledolgozott nap csökkenti jövőbeni nyugdíjadat! Ez nemcsak törvényellenes, de idős korodban bizonytalan anyagi helyzetbe is sodorhat. A hazai nyugdíjrendszer jelenleg az alábbi 3 fő pilléren alapszik.
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II. pillér: a magánnyugdíjpénztár
• A TB-nek történő befizetésen túl jövedelmedből magánnyugdíjönkéntes
pénztári járulékot is kell fizetned (jelenleg 8%), amit béredből szinnyugdíjpénztár
tén a munkáltatód von le és tagdíjként utal át az általad kiválasztott pénztárba.
• Pénztár választása az első munkába álláskor kötelező, de egy időNYUGDÍJ
ben csak egy pénztárnak lehetsz tagja.
• A befizetett tagdíjat és az esetleges kiegészítéseket a pénztár befekteti, és az elért hozammal együtt az egyéni számládon tartja nyilván.
• A pénztár a nyugdíjkorhatár elérésekor a számládon összegyűlt összeg alapján fizet nyugdíjat.
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I. pillér: a kötelező társadalombiztosítás (közismert nevén TB)
• A munkában eltöltött idő alatt szerzett jövedelmed jogszabályban
meghatározott részét (jelenleg 1,5%) gyűjti össze, amit munkáltatód von le a fizetésedből.
• A nyugdíjkorhatár elérése után ezen befizetések képezik az állam
által folyósított nyugdíj alapját.

III. pillér: az önkéntes nyugdíjpénztár
• Az önkéntes jellegből eredően magad döntesz, hogy taggá válsz-e, egy időben több pénztárnak is tagja lehetsz.
• A tagdíj minimális mértékét a pénztár határozza meg, az e feletti befizetés mértékét te döntöd el.
• A pénztár a befizetéseidet és munkáltatód esetleges hozzájárulásait gyűjti össze, és fekteti be. A nyugdíjkorhatár elérését követően ez alapján fizet nyugdíjat egy összegben vagy járadék formájában, illetve
ezek kombinációjaként.
• A pénztári számládon lévő összeghez már nyugdíjas éveid előtt is hozzájuthatsz. Tíz éves várakozási idő
után személyi jövedelemadó megfizetése mellett, további tíz év leteltével pedig adómentesen.
A nyugdíjas évekre való előtakarékosság további speciális formája a nyugdíj-előtakarékossági számla
(NYESZ). Erről és a nyugdíjpénzárakról további részleteket a www.pszaf.hu/fogyasztoknak honlapon
találsz.
Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot, és e témákban további információt is találhatsz!

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

www.pszaf.hu/fogyaszto
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