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Magánnyugdíjpénztári nyilatkozat 
 

A REÁLHOZAMRÓL ÉS 
A TAGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSRŐL 

 

Kizárólag TB-be visszalépő, tagságot 
megszüntető pénztártag részére!

 

Kérjük, hogy az igénybejelentő MINDKÉT OLDALÁT – az aláírás kivételével – nyomtatott nagy betűkkel szíveskedjen kitölteni! 2/1. oldal 

Előnév:  Vezetéknév:  Utónév 1:  Utónév 2: 

                                               
     Születési vezetéknév:  Születési utónév 1:  Születési utónév 2: 

                                               
     Anyja születési vezetékneve:  Anyja születési utóneve 1:  Anyja születési utóneve 2: 

                                               
     Szerződésszám:  TAJ szám:  Adóazonosító jel:  Állampolgárság: 

                                               
     Születési hely:  Születési dátum:  Telefonszám: 

                                               
Ország (Levelezési cím):  Irányítószám:  Város / helység: 

                                               
Közterület neve:  Közterület típusa: Házszám:  Lph.:  Em:  Ajtó: 

                                               
                                               

                Azonosító okmány típusa: 
Személyi 
igazolvány Útlevél 

Vezetői 
engedély Azonosító okmány száma: 

RENDELKEZÉS A POZITÍV REÁLHOZAMRÓL 

1.  Saját részemre kérem kifizetni, az alábbi helyre (vagy a postacímet vagy a bankszámlaszámot szíveskedjen kitölteni!): 

Postacímre kérem a kifizetést: 

Ország:     Irányítószám:  Város / helység: 

                                               
Közterület neve:  Közterület típusa: Házszám:  Lph.:  Em:  Ajtó: 

                                               

VAGY 

Bankszámlára kérem a kifizetést: 

Előnév:  Számlatulajdonos vezetékneve:  Számlatulajdonos utóneve 1:  Számlatulajdonos utóneve 2: 

                                               
Számlavezető bank neve:                         

                                               
Bankszámlaszám:                        IBAN:  SWIFT kód: 

      
                                         

2.  Az alábbi önkéntes nyugdíjpénztári számlámon kérem jóváírni: 

Önkéntes nyugdíjpénztár neve:                         Önkéntes nyugdíjpénztár adószáma: 
                                               

3.  A társadalombiztosítási rendszerben létrejövő egyéni számlámra kérem átvezetni. 

Keltezés helye:  Keltezés dátuma:                   

                                           X   
Előttünk, mint tanúk előtt:                            
                               Igénylő aláírása 
1. Tanú név (nyomtatott betűkkel):  2. Tanú név (nyomtatott betűkkel): 

                                               
1. Tanú lakcím:  2. Tanú lakcím: 

                                               
1. Tanú aláírás:  2. Tanú aláírás: 

                                               

    

  

Levelezési cím: AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár, 1399 Budapest, Pf. 717 � Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. � Magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi jelzőszáma: 10700024-
04524803-51100005 � Adószám: 18076334-1-43 � Pénztár azonosító száma: 0008 � Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. � Telefonos ügyfélszolgálat: 36-1 477-4890 � Fax: +36-1 476-

5787 � Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja a www.aegonnyugdij.hu oldalon.   
 
 

http://www.aegonnyugdij.hu/
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Kérjük, hogy az igénybejelentő MINDKÉT OLDALÁT – az aláírás kivételével – nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni! 

A nyomtatvány csak abban az esetben érvényes, ha mindkét oldal kitöltésre kerül! 
2/2. oldal 

RENDELKEZÉS A TAGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSRŐL 

                                               

1.  Saját részemre kérem kifizetni, az alábbi helyre (vagy a postacímet vagy a bankszámlaszámot szíveskedjen kitölteni!): 

Postacímre kérem a kifizetést: 

Ország:     Irányítószám:  Város / helység: 

                                               
Közterület neve:  Közterület típusa: Házszám:  Lph.:  Em:  Ajtó: 

                                               

VAGY 

Bankszámlára kérem a kifizetést: 

Előnév:  Számlatulajdonos vezetékneve:  Számlatulajdonos utóneve 1:  Számlatulajdonos utóneve 2: 

                                               
Számlavezető bank neve:                         

                                               
Bankszámlaszám:                        IBAN:  SWIFT kód: 

      
                                         

                                               

2.  Az alábbi önkéntes nyugdíjpénztári számlámon kérem jóváírni: 
                                               
Önkéntes nyugdíjpénztár neve:                         Önkéntes nyugdíjpénztár adószáma: 
                                               

                                               

3.  A társadalombiztosítási rendszerben létrejövő egyéni számlámra kérem átvezetni. 

                                               

                                               

Kijelentem, hogy ezen nyomtatványhoz tartozó tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem. 

 
             Szerződésszám: 

                     
Keltezés helye:  Keltezés dátuma:                   

                                           X   
                            
Előttünk, mint tanúk előtt:                            

                               Igénylő aláírása 

1. Tanú név (nyomtatott betűkkel):  2. Tanú név (nyomtatott betűkkel): 

                                               
1. Tanú lakcím:  2. Tanú lakcím: 

                                               
1. Tanú aláírás:  2. Tanú aláírás: 

                                               

                                               

    

    

  

Levelezési cím: AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár, 1399 Budapest, Pf. 717 
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. � Magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi jelzőszáma: 10700024-04524803-51100005 � Adószám: 18076334-1-43 

Pénztár azonosító száma: 0008 � Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. � Telefonos ügyfélszolgálat: 36-1 477-4890 � Fax: +36-1 476-5787 
Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja a www.aegonnyugdij.hu oldalon. 

  
 

http://www.aegonnyugdij.hu/


Tájékoztató a reálhozam és tagdíj kiegészítés elszámolásáról 
az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő magánnyugdíjpénztártag számára 

 
Az állami nyugdíjrendszerbe átlépő magánnyugdíjpénztári tagokkal összefüggő elszámolások és kifizetések szabályait a 
2010. évi CLIV. számú törvény és a 2010. december 23-án megjelent 297/2010. kormányrendelet határozta meg, melyek 
alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:  
 
A reálhozam és a tagdíj kiegészítés igénybevétele a TB-be történő visszalépés esetén: 
1. Ön egy összegben adómentesen felveheti pénztárunktól, vagy 
2. átutaltathatja önkéntes nyugdíjpénztári számlájára (ebben az esetben az összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb 

300 000 Ft adó-visszatérítés is igényelhető a 2011.évi adóbevallásban), vagy  
3. kérheti az állami nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján annak jóváírását. 
 
Igénybejelentés módja: 

• Önnek írásban kell nyilatkoznia pénztárunk felé az alábbi nyomtatvány kitöltésével attól függően, hogy egyéni 
számláján van-e tagdíj kiegészítése: 

o Ha Ön nem fizetett tagdíj kiegészítést, akkor a „Magánnyugdíjpénztári Nyilatkozat a reálhozamról” 
nyomtatványt kell kitölteni. 

o Amennyiben fizetett tagdíj kiegészítést, akkor a „Magánnyugdíjpénztári Nyilatkozat a reálhozamról és a 
tagdíj kiegészítésről” nyomtatványt töltse ki! 

• Utóbbi esetben a reálhozamról és a tagdíj kiegészítésről eltérő módon is rendelkezhet (pl. az egyik összeget 
felveszi, a másikat önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja). 

• A kitöltött nyomtatványt küldje el pénztárunknak az 1399 Budapest, Pf.: 717. postacímre, vagy személyesen adja 
le ügyfélszolgálati irodáinkban (elérhetőségeiket és nyitva tartásukat megtalálja a www.aegonnyugdij.hu 
honlapon).  

 
Igénybejelentések teljesítése, a visszalépő tagi kifizetések ütemezése:  

• Pénztárunk legkésőbb 2011. március 1-jéig kapja meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól azon 
tagok listáját, akik magánnyugdíjpénztári tagok maradnak. 

• Ezt követően pénztárunk ütemtervet készít a visszalépő tagok elszámolásával kapcsolatban, melyet a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete részére el kell küldeni jóváhagyásra. 

• Az elszámolásra/kifizetésre a jóváhagyott ütemtervnek megfelelően kerül sor, várhatóan 2011 májusától 
kezdődően, több hónapon keresztül. 

• Pénztárunk kifizetést csak a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött nyomtatvány alapján tud teljesíteni.  
 
Nyilatkozat kitöltése:  

• Kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtatott nagy betűkkel töltse ki és a kért személyes adatait adja meg! 
• Amennyiben szeretné igénybe venni az adó-visszatérítést, de még nincs önkéntes nyugdíjpénztári tagsága, 

kérelmével egyidejűleg lehetősége van belépni az AEGON Magyarország Önkéntes nyugdíjpénztárába és oda 
kérheti ezt az összeget. A belépéshez szükséges nyilatkozatot honlapunkon megtalálja. Ezt akkor is megteheti, 
ha Önnek már más pénztárban is van önkéntes nyugdíjpénztári tagsága.  

• A nyomtatványt feltétlenül írja alá Ön és további két tanú is! 
 
Reálhozammal kapcsolatos információk: 

• Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a visszalépés esetén felvehető reálhozam nem egyenlő az egyéni 
számlán jóváírt befektetési hozammal. A reálhozam a jóváírt hozam infláció feletti része (a részletes szabályokat 
a jogszabályban találja meg). 

• A reálhozam felvételéről csak az dönthet, aki nem tett tagfenntartó nyilatkozatot, azaz az állami 
nyugdíjrendszerbe való visszalépést választotta, és ezzel lemondott a pénztárban felhalmozott megtakarításáról 
is. 

• Azon tagjaink, akik tagságukat Pénztárunknál hozták létre és egyszer sem léptek át más 
magánnyugdíjpénztárba, a reálhozam aktuális összegét várhatóan január hónap végétől megtekinthetik a 
www.aegonnyugdij.hu oldalon található online ügyfélszolgálaton. A szolgáltatások elszámolása mindig az aktuális 
napi árfolyamok figyelembe vételével történik majd, így ez módosíthatja a korábban kalkulált összeget pozitív 
vagy negatív irányba egyaránt. Ezért a honlapunkon megjelenített reálhozam összege akár naponta 
változhat, így ez az adat csak tájékoztató jellegű.  

• Más pénztárból hozzánk átlépő tagok esetében a reálhozam számításhoz szükséges adatok összegyűjtése 
jelenleg folyamatban van, ezért átlépő tagjaink csak később tudnak tájékozódni (várhatóan február hónapban). 

• Az visszalépő tagok elszámolásának fordulónapja azon hónap utolsó napja, amikor az elszámolás az ütemterv 
alapján megtörténik, így a reálhozam pontos összege is csak ezen a fordulónapon válik ismertté. Előfordulhat az 
is, hogy bizonyos esetekben nem lesz pozitív a reálhozam, tehát nem lesz visszalépő tagi kifizetésre lehetőség.  

 
Döntéséhez további segítséget ügyfél-tájékoztatónkban olvashat a www.aegonnyugdij.hu honlapon, ahol folyamatosan 
frissülő információkat talál a témában. 

http://www.aegonnyugdij.hu/
http://www.aegonnyugdij.hu/
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