
Helping people achieve a lifetime of financial security

.

Hogyan változik 

nyugdíjbiztosításunk 

2020. november 18-tól? 
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Relax Plusz termék változása 
Unit linked, vagyis befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosításként él tovább

2020. november 18-tól az NY-01 Relax Plusz nyugdíjbiztosítás kizárólag befektetési 
egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. Hagyományos biztosításként nem értékesíthető.

A termék egyéb tulajdonságai változatlanok.

Kiemelt előnyök továbbra is:

• Befektetési szakértők által kezelt 10 Tempo menedzselt eszközalap

• Életkor szerinti aktív portfolió menedzselés

• Lejárat előtt 3-5 évvel hagyományos biztosítássá alakítható

• Likviditás: azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számla

• Kiegészítő biztosítások széles választéka
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Relax Bázis NY-07 

*A bónusz a legkisebb havi díj 12-szerese, mely összeg az utolsó évfordulón kerül jóvá írásra a 
szerződésen. A bónusz abban az esetben jár, ha a havi díj a teljes tartam alatt legalább 15.000 Ft/hó, és 
díjszüneteltetést nem vett igénybe az ügyfél.

Új hagyományos nyugdíjbiztosítás

2020. november 18-tól új terméket vezetünk be Relax Bázis nyugdíjbiztosítás (NY-07) néven.

Az új termék hagyományos biztosításként értékesíthető.

Az új Relax Bázis alapvető terméktulajdonságait tekintve megegyezik a Relax Plusz termék 
tulajdonságaival, ezért a különbözőségeket emelem ki.

Relax Plusz (NY-01) Relax Bázis (NY-07)

Bónusz* 15 éves tartamtól 10 éves tartamtól

Befektetés Unit linked biztosítás Garantált éves 1% hozam
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Költségek alakulása I.
Relax Plusz NY-01 Relax Bázis NY-07

Adminisztrációs ktg. 4,8% 6%

Számlavezetési ktg. éves 1,74% éves 1,59%

Szerződéskötési ktg.

tartamok 1. éves 2. éves 3. éves

<=10 49% 0% 0%

11 55% 5% 0%

12 55% 15% 0%

13 60% 25% 0%

14 60% 35% 0%

>=15 60% 40% 10%

Relax Plusz NY-01

tartamok 1. éves 2. éves 3. éves

<=10 74% 44% 14%

11 74% 44% 14%

12 74% 44% 14%

13 74% 44% 14%

14 74% 44% 14%

>=15 74% 44% 14%

Relax Bázis NY-07
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Költségek alakulása II.

*A lejárati többletdíjszámláról történő százalékos levonás

Visszavásárlási költség

Tartamok Visszavásárlási költség*

<=10 100%

11 40%

12 37%

13 30%

14 25%

>=15 18%

Relax Plusz (NY-01)

Tartamok Visszavásárlási költség*

<=10 100%

11 50%

12 50%

13 50%

14 50%

>=15 20%

Relax Bázis (NY-07)
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TKM értékek alakulása
Az MNB által elvárt limit alatt

Tartam
Relax Plusz NY01 

eszközalap 
szintű

Relax Plusz NY01
konzervatív

Relax Plusz NY01 
dinamikus

Relax Bázis NY07 

10 4,04% - 4,57% 4,24% 4,36% 3,97%

15 2,90% - 3,38% 3,13% 3,22% 3,27%

20 2,72% - 3,22% 3,00% 3,07% 2,96%



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni 

egy életen át

Nyugdíjbiztosítási 
kifizetések igénylése

Mire figyelj?
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10 év előtti szolgáltatások
Öregségi nyugdíjszolgáltatás

A 10 évnél rövidebb tartamra kötött nyugdíjbiztosítások lejárata már megkezdődött. 

A biztosított 65. születésnapja a lejárat napja, tartamhosszabbításra nincsen 
lehetőség a törvények értelmében.

1. Hogyan történik a kifizetés?

 10 évnél rövidebb tartam esetén nem csökkenő összegű járadék formában történhet 
a szolgáltatás. Javasolt éves járadék kifizetést választani.

 Egy összegben is teljesíthető a szolgáltatás, ha a járadékszolgáltatás egy hónapra 
jutó várható összege a 10.000,– Ft-ot, 2016.12.31-e után kötött nyugdíjbiztosítási 
szerződése esetében a szerződés létrejöttétől számított 10. év végéig kalkulált 
járadékszolgáltatás egy hónapra várható összege az 5.000,– Ft-ot nem éri el.

 A bejelentéshez Lejárati rendelkezési nyilatkozatot kell használni. 
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10 év előtti szolgáltatások
Saját jogú nyugellátás I.  

Ügyfeled korkedvezmény igénybe vételével nyugdíjas lett, erről szóló határozattal 
rendelkezik. Milyen lehetőségei vannak nyugdíjbiztosításával kapcsolatban?

1. Az ügyfél igényli a kifizetést. 

 A 10. év előtt nem csökkenő összegű járadék formában történhet a szolgáltatás. Javasolt 
éves járadék kifizetést választani.

 Amennyiben a járadékszolgáltatás egy hónapra jutó várható összege a 10.000,– Ft-ot, 
2016.12.31-e után kötött nyugdíjbiztosítási szerződése esetében a szerződés létrejöttétől 
számított 10. év végéig kalkulált járadékszolgáltatás egy hónapra várható összege az 5.000,–
Ft-ot nem éri el,

a járadékszolgáltatás – a szerződés létrejöttétől számított 10. év letelte előtt – egy összegben 

is teljesíthető.

 A bejelentés Személybiztosítási igénybejelentőn történjen, és csatolni kell a nyugdíjazásról 
szóló határozatot is.
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10 év előtti szolgáltatások
Saját jogú nyugellátás II. 

2.  Az ügyfél fizeti tovább nyugdíjbiztosítását

 65 éves koráig mindenkinek joga van a nyugdíjbiztosítási díjak után igénybe venni a 
20%-os adóvisszatérítést. Visszaigényelhető szja-ja akkor lehet a biztosítottnak, ha 
tovább dolgozik, és lesz szja befizetése, illetve szerződőt módosít. 

 Ha az ügyfél úgy dönt, hogy nem jelenti be szolgáltatási igényét, akkor fontos tudnia, 
hogy a szerződés lejáratáig, vagyis 65 éves koráig kell tovább fizetnie 
nyugdíjbiztosítását.
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Nyugdíjbiztosítások visszavásárlása
Hogyan kommunikáljam nyugdíjbiztosítások esetén a visszavásárlási értéket?

Amennyiben ügyfeled olyan élethelyzetbe került, hogy szeretné visszavásárolni 
nyugdíjbiztosítását, és nálad érdeklődik, hogy mekkora kifizetésre számíthat, miről 
tájékoztatod?

A 2014. január 01. után kötött nyugdíjbiztosítás teljes visszavásárlása esetén a rendszerben 
nyilvántartott aktuális visszavásárlási értékből a biztosító levonja az átutalt NAV 
adójóváírás 20% kamattal növelt összegét. 

Tehát a PKR rendszerben nyilvántartott visszavásárlási összeghez képest alacsonyabb 
kifizetésre számítson az az ügyfél, aki korábban igénybe vett adóvisszatérítést 
nyugdíjbiztosítására.


