
Év végi befizetési akció
A valódi gondoskodás, a jövőbeni biztonság megteremtése mellett a befi-
zetés a jelenben is további kellemes élményeket hozhat. Minden Pénztárta-
gunk, akinek a számlájára 2016.11.01. és 2016.12.31. között legalább 
55 000 Ft egyéni befizetés érkezik, részt vesz a 2017.01.12-ei sorsoláson.

Nyeremények:

Kétszer vesz részt a sorsoláson, amennyiben éves szinten 2016-ban már 
teljesített legalább 50 000 forint értékű egyéni befizetést 2016.10.31-ig, 
és számlájára most 2016.11.01. és 2016.12.31. között további legalább 
55 000 forint összegű egyéni befizetés érkezik.
Háromszoros eséllyel indul a sorsoláson, amennyiben Öntől 
2016.01.01. és 2016.12.31. között legalább 750 000 forint egyéni 
befizetés érkezett.

A 2 személyes 2 éjszakás wellness pihenést félpanziós ellátással a Thermal Hotel Harkány szállodában 
élvezhetik a szerencsés nyertesek. Harkány a Dél-Dunántúl legismertebb és legkedveltebb fürdővárosa. 
A szállodában mindent megtalál egy helyen, amire szüksége van: feltöltődést, 
egészségmegőrzést és eredményes gyógyulást a méltán híres 
harkányi gyógyvízzel. Külső-belső medencék, wellness részleg, étterem és 
pihenő park nyújt Önnek további élményteli kikapcsolódást.

Thermal Hotel Harkány, az élmény és egészség forrása
Sorsolás: 2017. január 12.
részletek a www.aranykornyp.hu oldalon.
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Aranykor önkéntes nyugdíj-
pénztári megtakarítás, egy 
igazán értékes ajándék
A mai széles kínálat és fogyasztói szokások közepette a 
felbukkanó szükségleteink és vágyaink beteljesülésére nem 
feltétlen várunk ünnepre, jeles napra. 
Ezért sokszor felmerül a kérdés, „Mit vegyek ajándékba?”. 
A megtakarítással tehet azért, hogy nyugdíjasként is csak ez 
legyen a kérdés, a „Miből vegyek ajándékot?” kérdés helyett.

AZ ARANYKOR ÖNKÉNTES  NYUGDÍJPÉNZTÁRI 
MEGTAKARÍTÁS KIVÁLÓ AJÁNDÉK ADNI ÉS KAPNI 
EGYARÁNT, MERT KIFEJEZI AZ AJÁNDÉK LÉNYEGÉT, A 
VALÓDI GONDOSKODÁST.

+ 20% adókedvezmény
Ez az ajándék többet ér
Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlákra teljesített 
egyéni befizetésekről a 20% – akár 150 000 Ft – adójóváírás 
igényléshez a befizető személyétől függetlenül azon 
számlatulajdonos nevére állítjuk ki az adóigazolást, akinek a 
nevére érkezett a befizetés. 

Az ajándék illetékköteles jövedelem, amennyiben a 150 000 Ft-ot meghaladja 
(Itv. 11 § (2) bek.), de mentes az illetékfizetés alól az ajándékozó egyenes ági 
rokona, illetve a házastársa által megszerzett ajándék” (Itv. 17. §).

Tag hoz tagot és befizetési 
akció – Dupla ajándék 
Töltse ki családtagjával, ismerősével a mellékelt Tag hoz 
Tagot feliratú belépési nyilatkozatot (amely fénymásolható, 
honlapunkról letölthető), és küldje el Pénztárunk levelezési 
címére (1853 Budapest). Amennyiben új tagunk legalább havi 
5 000 forint befizetést vállal, akkor Ön, mint ajánló 5 000 Ft 
értékű utalványt kap ajándékba; ha új tagunk vállalása 
eléri a havi 6 000 Ft-ot, és belépési nyilatkozata legkésőbb 
2016.12.31-ig beérkezik Pénztárunkhoz, akkor új pénztár-
tagunknak is kedveskedünk 4 000 Ft értékű vásárlási 
utalvánnyal (részletek: www.aranykornyp.hu). 

Ajándékozzon 
megtakarítást 
szeretteinek és 
Önmagának is! 

Befizetési lehetőségek:
• bármely lakossági folyószámláról átutalással
• honlapunkon keresztül bankkártyás fizetéssel (VPOS), 
• csoportos beszedési megbízással
• UniCredit Bankfiókokban történő készpénzbefizetéssel, 
• személyes ügyfélszolgálatunkon 
(Bp. József nádor tér 5-6.) kártyás befizetéssel,
• postai csekken, melyet mellékelten küldünk

Amennyiben AJÁNDÉKKÉNT szeretne másik személy 
részére befizetést teljesíteni, akkor kérjük a 
10918001-00000003-00140000 számú számlaszámunkra 
utaljon, és a közlemény rovatban mindenképpen tüntesse 
fel az ajándékozott nevét, adóazonosító jelét és az 
AJÁNDÉK szót. 
Csekkes befizetéseit kérjük, hogy legkésőbb 
2016.12.21-éig adja postára, utalásait, készpénz-
es, vagy bankkártyás befizetéseit pedig legkésőbb 
2016.12.29-én indítsa el.

1 db 
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személyes, 
2 éjszakás 
wellness
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Kedvező ajánlatokat 
nyújt Önnek stratégiai 
partnerünk, az

Intézze nyugdíjpénztári ügyeit kényelmesen 
az UniCredit országos hálózatának bármely 
bankfiókjában, ahol elérhetőek nyomtatványaink, és 
akár eseti befizetéseket is egyszerűen teljesíthet! A 
bankfiókokban egyúttal könnyedén tájékozódhat az 
Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári tagok számára 
elérhető kedvezményes Partner Aktív Plusz és 
Partner Ikon Plusz bankszámlacsomagokról.

Superbrands 2016 – Az Aranykor 
idén is a legkiválóbb márkák között
                                 
A független és önkéntes szakértőkből álló bizottság idén ismét érdemesnek találta 
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt a Superbrands díj viselésére, így már má-
sodik alkalommal jelenthetjük büszkén, hogy nem csak elsőként, de az önkéntes 
pénztárak közül továbbra is egyedüliként kapta meg Pénztárunk ezt az elismerést.

Hisszük, hogy a minősítés, amelyet márkánk elnyert, nemcsak biztonságot, 
de garanciát is nyújt pénztártagjaink, munkáltatói partnereink és az öngon-
doskodást tervezők választásához.

Legfontosabb 2016. évi Alapszabály 
módosítások

2016. június 1-től új szolgáltatási típussal, az ütemezett kifizetéssel 
bővült nyugdíjszolgáltatási választékunk.
2016. október 1-től az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár visszatért 
éves szinten 60 000 Ft, vagyis 5 000 Ft/hó minimális tagdíjhoz,
a több sávos, arányosabb költségviselést biztosító, magasabb 
befizetésnél alacsonyabb működési költséglevonás alkalmazásához.

Az új kondíciókat – melyet megtekinthet a befizetési értesítő 
levelünk hátoldalán – úgy alakítottuk ki, hogy azok a piaci 
összehasonlításban is kedvezőek legyenek. A 2015. évi befizetési 
szokásokat alapul véve az új felosztási arányokkal
összességében 60 millió forinttal több kerül pénztártagjaink 
egyéni számláin jóváírásra.

Megújult online pénztár
Örömmel értesítjük, hogy a honlapunk keresztül elér-
hető online pénztári felületünk megújult. Mivel az ol-
dal a különböző mobil eszközökhöz is alkalmazkodik, 
így kényelmesen, akár telefonon keresztül is bármikor 
lekérdezheti egyenlegét, nyomon követheti számla-
forgalmát, és mindeközben a befizetési szokásaihoz 
illeszkedő, személyre szabott, szakértő tanácsokkal, 
javaslatokkal is segítjük Önt, hogy a legtöbbet hoz-
hassa ki nyugdíjcélú megtakarításából. 

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár taglétszáma meghaladja a 110 ezer főt, 
kezelt vagyona 122 milliárd forint.

Részletek és bővebb tájékoztató a feltüntetett honlapcímeken, illetve a www.aranykornyp.hu oldalon.  Lezárva: 2016. november 

* A pénztártagság 3%-a 2015.12.31-én még a 2016.10.31-ei nappal kivezetésre kerülő portfóliókban volt.
Jelen hírlevél a figyelem felkeltését szolgálja, az elmúlt időszak hozama nem jelent garantált hozamot a jövőre nézve. 

Éves átlagos infláció (dec/dec): 0,90%

Web: www.aranykornyp.hu
E-mail: info@aranykornyp.hu
Levelezési cím: 1853 Budapest
Fax: 06 (1) 374 84 53

Központi bankszámlaszám: 10918001-00000003-00140000 
Központi ügyfélszolgálatunk:
Budapest, V. kerület József Nádor tér 5-6.
hétfő-péntek: 8.00-16.00, csütörtök: 8.00-18.00

Call Center: 06 1 374 8400
Hívásfogadás: hétfő-szerda: 9.00-16.00
csütörtök: 8.00-20.00, péntek: 9.00-13.00
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Kiváló befektetés kamatadó és EHO mentesen
A megtakarításra befizetett összegek a magas adókedvezmény mellett éves szinten 
átlagosan 2-3 %-os infláció feletti hozammal kamatadó és EHO mentesen 
gyarapodtak. Pénztárunk az alacsony kamatkörnyezetben is szép eredményeket ért 
el, amely az elszámoló egység alapú nyilvántartásnak köszönhetően honlapunkon napi 
szinten nyomon követhető már diagramos formában is (www.aranykornyp.hu).

2015. évi nettó 
hozamráta

Portfólió kínálat és a 
portfóliók teljesítményei

Csendélet Harmónia Egyensúly Lendület Infláció

Kockázat Mérsékelt Közepes Közepes+ Magasabb

Portfólió mérete nettó 
(2015.12.31.)*

7,87% 24,78% 54,79% 9,57%

2015. évi bruttó 4,63% 5,15% 5,93% 5,89% 0,90%

10 éves évente átlagos
(2006-2015)

nettó 7,56% 6,49% 7,13% 6,48%
3,69%

bruttó 8,45% 7,02% 7,96% 7,50%

15 éves évente átlagos
(2001-2015)

nettó 6,57% 6,52% 6,97% 7,54%
4,19%

bruttó 7,48% 7,10% 7,86% 8,59%

Megújult online pénztár
Örömmel értesítjük, hogy a honlapunk keresztül elér-
hető online pénztári felületünk megújult. Mivel az ol-
dal a különböző mobil eszközökhöz is alkalmazkodik, 
így kényelmesen, akár telefonon keresztül is bármikor 
lekérdezheti egyenlegét, nyomon követheti számla-
forgalmát, és mindeközben a befizetési szokásaihoz 
illeszkedő, személyre szabott, szakértő tanácsokkal, 
javaslatokkal is segítjük Önt, hogy a legtöbbet hoz-
hassa ki nyugdíjcélú megtakarításából. 
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