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Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak,
pénztárválasztási szempontok
A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszert egészítik ki a nyugdíjpénztárak, amelyeknek
két típusa van: a kötelező magánnyugdíjpénztár és az önkéntes nyugdíjpénztár. A nyugdíjpénztárak közti választáshoz az alábbiakat érdemes tudnod:
Magánnyugdíjpénztár

Önkéntes nyugdíjpénztár

Belépés

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNTES

Lehetsz-e több pénztár
tagja?

Nem.

Igen.

A tagdíj mértéke

Jogszabály határozza meg (jelenleg munkából
származó bejelentett jövedelmed 8%-a).

Alsó határát a pénztár alapszabálya határozza meg (változó, érdeklődj, hogy munkáltatód hozzájárul-e).

Költségek

Változó, érdeklődj!
Jövedelmedből vonja le munkáltatód, vagy
magad utalod át.
Befizethetsz egyszerre nagyobb összegeket is.
• Tájékozódj az adókedvezményekről!
•

A befizetés módja

Jövedelmedből vonja le munkáltatód, és utalja
át a pénztárnak.

•

•

Befektetési politika

Befizetéseidet 3 eltérő kockázatú „kosárba”
(portfólió) fektetik be.
A besorolásról te is dönthetsz. Ha nem teszed, megtakarításaidat a legmagasabb
részvényarányú, ún. növekedési portfólióba
sorolják be. Hosszú távon ugyanis ez teszi lehetővé a legnagyobb nyereség elérését.

•

A választható portfóliós rendszer bevezetése
önkéntes, a pénztár közgyűlése dönt róla.

Pénztári megtakarításaid aktuális értékéről és az elért hozamról legalább
évente egyszer értesítést kapsz.

Nyilvántartás

A megtakarításodhoz 10 éves várakozási idő
után juthatsz – figyelj az adóvonzatokra is!
A teljes összeget 20 év elteltével vagy nyugdíjba vonuláskor veheted fel adómentesen.
• Kérhetsz havi nyugdíj-kiegészítést vagy
egyösszegű kifizetést, illetve ezeket kombinálhatod is.
•

Pénztári kifizetés

A nyugdíjkorhatár elérésekor kérhetsz rendszeres havi kifizetést, vagy az összegyűlt megtakarításaidat egy összegben is felveheted.

•

Mielőtt pénztárat váltasz:
tudd, hogy a befektetési összetétel módosítását kérheted a régi pénztáradnál is;
a korábbi évek hozamadatai tájékoztató jellegűek, és nem garantálják a jövőbeni jobb teljesítményt;
• egy-egy év rosszabb eredménye nem ok a kapkodásra (ha alacsony árfolyamon adod el a számládon lévő befektetéseket, valóssá teszed az addigi „papíron kimutatott” veszteségeket;
• kérdezz rá, megtakarításaid értékét mikori árfolyamon veszik figyelembe.
•
•

Döntéseidhez további segítséget kaphatsz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján a www.pszaf.
hu/fogyasztoknak/penztarak/nyugdijpenztar menüpont alatt.

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

www.penziranytu.mnb.hu

www.versenykultura.hu

