
Munkatársi hűségprogram

Ajánlat vállalatok részére

Egyre több munkáltatónak okoz nehézséget megtalálni a megfelelő munkaerőt, így mind több vállalat 

szembesül a munkaerőhiány problémájával. Fontos a megbízható, képzett szakemberek megtartása. 

Azon vállalatok tudnak hosszú távon számolni kulcsembereikkel, amelyek vonzó szakmai előmenetelt 

képesek biztosítani, s hozzá megfelelő pénzügyi motivációt. A vállalat vezetői pusztán a munkabéren 

keresztül nehezen tudják kiemelni azokat a munkatársakat, akik hozzáértése, odaadása elengedhetetlen 

a sikeres működéshez. Az Aegon Biztosító programjának az a célja, hogy az Önök vállalatánál dolgozó 

kulcsemberek elkötelezettsége, lojalitása növekedjen, és hosszú távon legyenek hűségesek cégükhöz. 

Munkatársi hűségprogramunk két részből épül fel, melyek együttesen, vagy külön-külön is választhatók.

1.  Megtakarítás a munkatársak részére

Megtakarítás nyugdíjas korra  

Mindenki szeretne nyugdíjasként is ugyanolyan életszínvonalon 

élni, mint aktív időszakában.  A magyarországi demográfiai 

változások azt vetítik előre, hogy az államtól kapott nyugdíj erre 

nem teremti meg a majdani fedezetet, ezért szükséges az aktív 

évek alatt felhalmozni azt a tőkét, amit nyugdíjasként költünk el. 

Megtakarítás egyéni célokhoz 

(lakáscsere, gyermekek támogatása stb.) 

Mindenkinek vannak olyan távlati céljai, melyekhez 

nagyobb összegre lesz szüksége a jövőben. 

Az előtakarékoskodásban vállalhat szerepet 

a munkáltató azzal, hogy megtakarítási célú 

életbiztosítást köt a kiválasztott dolgozók részére. 

Ez a megoldás mindkét fél számára előnyös. 



Előnyök a vállalatnál
 A vállalat szabadon választhatja ki, hogy mely dolgozók

  számára indítja el a megtakarítási programot, és arról is

  szabadon dönt, hogy eltérő, vagy egyforma összegeket 

 fizet a kiemelt munkatársak számára.

 Mivel az adótörvények támogatják, ha a munkaadó 

 a dolgozó javára hosszú távon megtakarít, a munkabér

  adóterheihez képest kedvezőbb adózás mellett  fizetheti 

 a vállalat az életbiztosítás díjait. A kedvező adózás

  következménye, hogy azonos vállalati ráfordítás 

 mellett a kiemelt dolgozók lényegesen magasabb 

 összeghez jutnak. Természetesen a teljes biztosítási 

 díj elszámolható költségként.

 A dolgozó számára kötött életbiztosításban 

 pl. 10 éves távon több millió forint gyűjthető össze. 

 Erről a konkrét összegről már nehezen mond le a dolgozó,

  hiszen komoly pénzveszteség érné, ha elhagyná a céget.

 Programunk egyedi rugalmasságának köszönhetően 

 a biztosított bármikor cserélhető, vagyis a vállalattól 

 mégis elköszönő dolgozó helyére új munkatárs 

 állítható a szerződésbe. A toborzást is megkönnyíti 

 a biztosított-csere lehetősége.

Előnyök a dolgozónál

 A béren kívül adott juttatás megerősíti a dolgozót 

 abban, hogy munkáltatója sokra értékeli munkáját, 

 és hosszú távon számít rá.

Életbiztosítás esetén a megtakarítási 

időszak hossza szabadon választható.

Munkatársi hűségprogram

A tájékoztatás nem teljes körű, mielőtt szerződést kötne, kérjük, alaposan olvassa el a kiválasztott biztosítási szerződés 

általános és különös feltételeit, illetve tájékozódjon az érvényes adózási szabályokról, kérje adózási útmutatóinkat!
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2.   Kockázati védelem a dolgozók részére

Országos statisztikai adatok mutatják, hogy az aktív dolgozókkal 

is történhetnek balesetek, illetve komoly betegségek is érhetik 

őket. Legjellemzőbbek a szív-érrendszeri problémák, vagy 

a daganatos betegségek, melyek miatt hosszú hónapokra 

kieshetnek a munkából. Akár betegség, akár baleset miatt kerül 

táppénzre a dolgozó, mindenképpen plusz anyagi segítségre van 

szükség a gyors felgyógyuláshoz. A munkáltató átvállalhatja a 

véletlen eseményekre való felkészülést azzal, hogy kiválasztott 

dolgozói számára élet-, baleset-, egészségbiztosítási védelmet 

vásárol. A vállalat pozitív üzenetet küld legfontosabb 

munkatársainak: bajban is számíthatnak cégük gondoskodására. 

A kockázati életbiztosítás díját a vállalat adómentesen fizetheti 

(a mindenkori minimálbér 30%-át meg nem haladó havi díj 

fizethető adómentesen, az efölötti díj lesz adóköteles), 

és a teljes díj elszámolható költségként.


