
Gondoskodjon az Aegonnal  
lakáscéljairól és gondtalan 
nyugdíjas éveiről! 

Ma tegyünk a holnapért!

Most akár 0 Ft-os számlanyitási díjjal nyithat 
lakástakarék-számlát minden új és jelenlegi 
Aegon önkéntes nyugdíjpénztári tag!
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1 Az állami támogatás mértéke törvényben biztosított (a befizetett betétek 30%-a, de maximum évi 72 000 Ft). A maximális 
állami támogatás havi 20 000 Ft rendszeres betétbefizetés esetén érhető el. Az állami támogatás lakáscélú felhasználás és 
minimum 4 év előtakarékosság esetén vehető igénybe, és legfeljebb az első 10 megtakarítási évre jár. EBKM – megtakarítási 
időtől függően – állami támogatással 4,85 – 9,32%, állami támogatás nélkül: -0,04 – -0,18%. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Lakástakarék Üzletszabályzatában. Megtakarítási idő: 4-10 év. Referencia THM: 
6,19%. Az EBKM és a THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A lakáskölcsön nyújtásának feltétele az igénylő hitelképessége, melyet 
az igényléskor hatályos szabályzatok alapján bírál el az Aegon Lakástakarék. Számlanyitási díj: a szerződéses összeg 1%-a.

2 Egyéni befizetései után évi 20%-os adó-visszatérítést igényelhet, maximum 150 000 Ft erejéig, amennyiben 
az önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetései után nem nyilatkozott adó-visszatérítésről. A kedvezménynek nincs 
jövedelemnagyságtól függő korlátja! A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az adóévben megfizetett személyi 
jövedelemadója erre fedezetet nyújtson. Ha az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási 
nyilatkozatban is rendelkezik az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja 
meg a 280 000 Ft-ot.

3 Forrás: MNB sajtóközlemény, 2014.12.29. Fedezeti alapba (egyéni számlára) kerülő befizetések: az éves tagdíjbefizetés 
0 – 10 000 Ft közötti részéből 90%, 10 001 – 120 000 Ft közötti részéből 94%, 120 001 – 500 000 Ft közötti részéből 98%, 
500 001 Ft feletti részéből 99%. A belépést követő első 4 000 Ft befizetés a működési alapba kerül.

Lakástakarék-számlával számos lakáscélú álma könnyen elérhetővé válik!
 az állam 30%-kal támogatja az Ön betétbefizetéseit (maximum évi 72 000 Ft)1

 számos lakáscélra felhasználhatja: pl. lakásvásárlás, felújítás, korszerűsítés,  

lakáscélú kölcsön kiváltása  

 kamatadómentes 

 megtakarítását lakáskölcsönnel is kiegészítheti

Meddig érvényes az akció?
 2015. augusztus 12-től visszavonásig  

Mik a feltételek?
 Kamat Fix Plusz lakástakarék-számlát nyit (minimum 5 éves megtakarítási idő)

 a lakástakarék-számla megtakarítási ideje alatt az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja, 

és egyéni számlaegyenlege eléri legalább a 200 000 Ft-ot a lakástakarék-számla kiutalásakor

 rendszeresen fizeti havi lakástakarék megtakarítását

A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletes szabályzatát a hatályos Hirdetmény tartalmazza, melyet megtalál  
a www.aegonlakastakarek.hu oldalon.

Ha még nem rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, 
akkor lépjen be most, és vegye igénybe nyugdíjcélú megtakarítására is 
az állami támogatást!

 államilag támogatott: egyéni befizetései után évi 20%-os adó-visszatérítést igényelhet2

 hozama kamatadómentes

 a piacon elérhető egyik legolcsóbb megtakarítási forma3

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.
www.aegonlakastakarek.hu
Ügyfélszolgálat: 06-40-400-000

Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
www.aegonnyugdij.hu
Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4890


