
TÁJÉKOZTATÓ 
AZ EGYÉNI 

SZÁMLAÉRTESÍTŐHÖZ

KEDVES PÉNZTÁRTAGUNK!
MELLÉKELTEN KÜLDJÜK A 2022. ÉVI EGYÉNI 
SZÁMLAÉRTESÍTŐJÉT ÉS ADÓIGAZOLÁSÁT

2022 A BEFEKTETÉSEK FÉNYÉBEN
A 2022-es év komoly nehézséget oko-
zott a befektetőknek, a negatív gazda-
sági események szinte az egész évet és 
a teljes tőkepiacot áthatották.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet 
a türelemre, mivel a nyugdíjpénztári 
megtakarítás hosszú távú befektetés! 

Korábbi hasonló időszakokat vizsgálva 
látható, hogy mindig visszatermelő-
dött az átmeneti hozamcsökkenés! 
A 2022-es év végéhez közeledve ennek 
lehettünk szemtanúi, amikor is elin-
dult a hozamoknál egy pozitív vissza-
erősödés.

Portfolióink eredményeiről és az aktuá-
lis árfolyamokról a www.pannonianyp.
hu/arfolyamok/ oldalon tájékozódhat.
A hozamok alakulásáról bővebben pe-
dig a borítékban található a 2022. évi 
számlaértesítő mellékletében írunk.

Miért érdemes továbbra is befizetni?
Adóvisszatérítés
Az adóvisszatérítés 
egy 20%-os több-
letbevétel adott évi 
befizetései után.

Hozampotenciál
2022 végén és 2023 januárjában már érzékelhető az ár-
folyamok emelkedése, amiben jelentős hozampotenciál 
rejlik. Az alacsonyabb árfolyamon befizetett összegek az 
emelkedés hatására relatív nagyobb hozamot hozhatnak.

Mi történt 2022-ben?
Átmeneti hozamcsökkenés
Az infláció miatt emelkedett az alapka-
mat, emiatt csökkent a régebbi állam-
papírok árfolyama. Emellett a részvény-
piacok árfolyamai is csökkentek a piaci 
bizonytalanság és a háborús félelmek mi-
att. Mindezek miatt átmenetileg csökken-
tek a portfóliók árfolyamai.

Volt már ilyen? Igen!
A 2008-as gazdasági világválság 
és 2020-ban a Covid első hulláma 
alatt is hasonló visszaesések tör-
téntek. Tudjuk, látjuk, hogy a be-
fektetések többségénél visszaerő-
södtek az árfolyamok és visszatért 
az elveszettnek hitt hozam.

Mit tegyek és mit ne?
Kivárás, türelem
Ha most hozzányúl megtakarításaihoz, azzal 
realizálja a jelenlegi árfolyamcsökkenés ered-
ményét. 2022. év végére már jelentős javulást 
tapasztalhattunk! Bízzunk az események javu-
lásában és a tőkepiac további emelkedésében!

Ne hozzon elhamarkodott 
döntést!
Egy esetleges megszünte-
téssel realizálja a jelenlegi ár-
folyamcsökkenést, és elesik a 
várható plusz hozamoktól.

Kifizetés adózása
Nyugdíjjogosultság elérése előtt a tőke kifize-
tése egyéb jövedelemnek minősül, SZJA-t és 
SZOCHO-t is fizetni kell utána, ami így egy közvet-
len veszteséggé válik.

ADÓVISSZATÉRÍTÉS- MI AZ ÖN TEENDŐJE?
MINDENKÉPPEN ELLENŐRIZZE ADÓBEVALLÁSÁT!
Ön abban az esetben számíthat az előző évi befizetései után járó 20%-os 
adóvisszatérítésre a Pannónia Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni szám-
láján, amennyiben a Személyi Jövedelemadó Nyilatkozat 137. sorában a 
Pannónia Nyugdíjpénztárt választja! 

A Pénztár adószáma: 18067879-2-42

Ne feledkezzen 
meg róla! Pannónia Nyugdíjpénztár
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TÁJÉKOZTATÓ
HAVI JÁRADÉK 

Számlaértesítője alján szerepel  
a „Várhatóan folyósítható 5 éves
havi járadék összege” kalkuláció?

Ha igen, ezt azért találja itt, mert  
Ön 5 éven belül eléri az irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt.
A kalkulációt jogszabályi előírás  
alapján elkészítettük Önnek.

FONTOS! A járadék-kalkuláció tájé-
koztató jellegű, nem jelent konkrét 
ígérvényt. A nyugdíjkorhatár betölté-
sekor, – vagy azt követően bármikor –,  
szabadon választhat: tovább takaré-
koskodik, folytatva tagdíj befizetését, 
vagy megszünteti tagságát és  
a szolgáltatás kifizetést igényli.  
Többféle módozatból választhat:  
kérhet egyösszegű kifizetést, külön-
féle pénztári járadékot, ezek kombi-
nációját, de kérhet akár életjáradékot 
is. A részletekért kattintson  
a pannonianyp.hu weboldalon  
a Nyugdíjas lettem aloldalra. 
(https://www.pannonianyp.hu/ 
nyugdijas-lettem/)

TAGDÍJ HÁTRALÉK, TAGDÍJ ELMARADÁS

2021-ben elmaradt a tagdíjjal? Még pótolhatja!
Egységes tagdíjunk 2021-ben havi 4.000 forint (évi 48.000 forint) volt.  
Azoknak, akik év közben léptek be, ezt időarányosan számítjuk ki. Előfordul 
azonban, hogy nem érkezik be a teljes tagdíj, amit – a jogszabályi előírások 
alapján – tagdíjhátralékként mutatunk ki. Ilyen esetben lehetőségünk van  
a tárgyévi (jelen esetben a 2021-es) hozamból levonni a költségeket, az elma-
radt egységes tagdíjra jutó működési és likviditási hányadot. Ez 2021-re legfel-
jebb 2.304 Ft. A levonás 2021. december 31-ével megtörtént. Előfordul azon-
ban a 2021 utolsó napjaiban történt befizetéseknél, hogy azokat január elején 
tudtuk csak lekönyvelni. Ekkor csökkentettük a tagdíjhátralékot és a levont 
hozamot az egyéni számlára visszapótoltuk. A tagdíjhátralék levezetése  
a fentieknek megfelelően az egyéni számlaértesítő alján található. 

Még van lehetőség pótolni az elmaradt tagdíjat!
Amennyiben 2022. március 16.-ig elutalja kimutatott tagdíjhátralékát, az meg-
szűnik. A befizetett összeget egyéni számláján 2022. évi, de 2021 évre vonatkozó 
egyéni tagdíjbefizetésként írjuk jóvá. A 2021. december 31.-éig megfizetett, de 
2022 januárban könyvelt hátralék a 2022-es számla értesítőben jelenik majd 
meg forgalmi adatként. Fontos megemlíteni, hogy a hátralék rendezése növeli a 
megtakarítást, de a levont hozamot már nem érinti, az nem kerül visszapótlásra.

Hova utaljon?
Számlaszám: 10918001-00000129-05831007 (Unicredit Bank), vagy használja 
a másodlagos azonosítót és a számlaszám helyett a tagdij@pannonianyp.hu 
e-mail címet írja. A közleményben kérjük tüntesse fel tagi azonosítóját és a 
„TDHATRALEK 2021” megjegyzést. Amennyiben tagdíjhátralékát a kitűzött 
határidőig nem fizeti meg, azt a Pénztár leírja, ezzel a hátralék megszűnik.  
Ezt követően, – ezzel összefüggésben – nincs további tennivalója.

AKCIÓK

Jelen tájékoztató anyag nem minősül ajánlattételnek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

TAGJAINK HŰSÉGÉT, MEGTAKARÍTÁSI KEDVÉT 
KÜLÖNBÖZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL  
IS ÖSZTÖNÖZZÜK. 

2021-es akcióink népszerűségét 
mutatja, hogy közel 4.000 pénztár-
tagunk vett rész ezeken. Több mint  
2 millió forint értékű nyeremény 
talált gazdára. A nyereményeknek 
mintegy 100 pénztártagunk örülhe-
tett, amelyek között számos értékes 
Decathlon, MediaMarkt, IKEA  
és MOL utalvány szerepelt.

Legyen szó akár a új tagok belépé-
sét, a meglévők befizetéseit vagy 
az adójóváírást ösztönző akciókról, 
a legnagyobb nyeremény mindenki 
számár a nyugodt, kiegyensúlyozott 
Jövő! 

Minden Pénztártagunk, aki akár 
akcióink keretein belül, akár tudatos 
öngondoskodásával gyarapítja meg-
takarításait biztos lehet benne, hogy 
jövőjét építi és megalapozza saját  
sés családja biztonságát!

NE SZALASSZA EL 
SZERENCSÉJÉT! A 2022-ES 
ÉV IS IZGALMAS AKCIÓKAT 
ÉS NYEREMÉNYEKET 
TARTOGAT, NE MARADJON 
LE RÓLA!  
Látogassa folyamatosan honlapunkat 
a www.pannonianyp.hu/akciok 
oldalon, vagy tájékozódjon a Tagi 
portálunkon, saját személyes 
tárhelyén.
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A borítékban akár több, Önnek szóló 
hivatalos dokumentum is található:
A számlaértesítő levél alapján egyéni 
számlájának 2021. évi alakulását és 
záró egyenlegét követheti nyomon.

Amennyiben 2021-ben akár saját, akár 
munkáltatói befizetése gyarapította 
számláját, és ez alapján adóvissza-
térítésre jogosult, a borítékban az 
adóigazolását is megtalálja.

Ne feledje! A munkáltatótól szár- 
mazó befizetés után is igénybe vehető 
az adókedvezmény, éljen vele!

Kiadványunkhoz jó olvasást kívánunk!

Idén a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesületből 
mintegy 8.000 új tag érkezett Pénztárunkhoz, ennek köszönhetően  
közel 44.000 főre nőtt taglétszámunk.

Szeretettel üdvözöljük új tagjainkat a Pannóniánál!

MUTATÓINK A SZEKTOR ÁTLAGA FELETT!

Immár 160 milliárd forintos vagyonnal rendelkező Pénztárunkban 
az egyéni megtakarítások átlaga az eddigiekhez hasonlóan tovább 
emelkedett: 2021 végére meghaladta a 3,6 millió forintot.

Az átlagos befizetések értéke közel 218 ezer forint, ami jelentősen 
magasabb a piaci átlagnál. Adataink a szektor prémium 
szegmensébe emelnek bennünket.

2021-ben elindítottuk Egyetemista 
Pályázatunkat. Január végéig szá-
mos, nívós pályamű érkezett be a 
felhívás hatására. A felkészülés során 
egyetemisták és főiskolások mérték 
fel saját korosztályuk körében azt, 
hogy társaik, hogyan vélekednek  
az öngondoskodásról és hogyan  
szólíthatók meg ebben a témában.

Egyetemista programunk kiemelt 
célja a fiatal generáció pénzügyi 
edukációja, melynek keretében  
szeretnénk felhívni a figyelmet  
az időben indított öngondoskodás 
jelentőségére.

KEDVES 
PÉNZTÁRTAGUNK!
MÁR MÁSODIK ALKALOMMAL 
ADJUK KÖZRE TAGJAINKNAK 
SZÁNT ÉVES HÍRLEVELÜNKET, 
MELYBEN AZ ELMÚLT ESZTENDŐ 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 
MELLETT HASZNOS ÉS ÉRDEKES 
INFORMÁCIÓK SZEREPELNEK.

ÉRDEMES VÉGIG OLVASNI! 

2021 SZÁMOKBAN
ISMÉT JELENTŐSEN NŐTT TAGLÉTSZÁMUNK: 
MÁR KÖZEL 44 EZREN VAGYUNK!

TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉG-
VÁLLALÁS A 
PANNÓNIÁNÁL
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TAGJAINK HŰSÉGÉT, 
MEGTAKARÍTÁSI KEDVÉT 

KÜLÖNBÖZŐ 
NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL

ÖSZTÖNÖZZÜK 
2023-BAN IS! 

LÁTOGASSON EL A
NYUGDIJNEKEM.HU/AKCIO 

OLDALRA!

LEGYEN SZERENCSÉJE A
PANNÓNIÁVAL!

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ EGYÉNI SZÁMLAÉRTESÍTŐHÖZ

/pannonianyp.hu/pannonianyugdíjpenztar

/Pannónia Nyugdíjpénztár

SOKSZÍNŰSÉGGEL A KOCKÁZATOK ELLEN! - 
TOVÁBB BŐVÜL PORTFÓLIÓS PALETTÁNK!
Szeretné meglévő megtakarítását alacsonyabb kockázatú befektetésben tartani? Megosztaná azt egy bázis, és az ala-
csony kockázatú Óvatos portfólió között? 
Most azoknak szeretnénk kedvezni az új, Óvatos kiegészítő portfólió bevezetésével, akik az alacsony kockázatot választják, 
megfelelő likviditás mellett. Ha Ön is ebbe a csoportba tartozik, most itt a lehetőség!

AKCIÓINK – KIS PLUSSZOK RÖVID TÁVON IS
Az előző években megszokott módon 2022-ben is több akcióval jelentkeztünk leendő és meglévő tagjaink felé. A „NEM 
MINDEN KEZDET NEHÉZ” akció keretében sok új belépőt üdvözölhettünk tagjaink között. Népszerű akciónk keretében 
érdemes volt csatlakozni, mivel a Pénztár több százezer forintot utalt garantált nyereményként a résztvevők számlájára. 

Tagjaink év végi extrabefizetéseit is jutalmaztuk: a közkedvelt MédiaMarkt utalványok mellett 2022-ben a szerencsések 25 
ezer forint értékű NyugdíjGuru konzultációt is nyerhettek!

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes leírás a Pénztár honlapján elérhető Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatban és a Be-
fektetési Politikában, továbbá az előzetes portfólió váltás nyilatkozatban olvasható.

2023-ban is sok meglepetéssel készülünk! Érde-
mes már most ellátogatni a Pénztár weboldalára, 
mert idén a felnőttek mellett a kisebbekre is gon-
doltunk, és őket is bevonjuk a játékba! 
www.nyugdijnekem.hu/akcio 
Kövessen bennünket Facebookon, Instagramon és 
LinkedInen!

MI SZÜKSÉGES EHHEZ?
Töltse ki és küldje vissza a borítékban található portfólió 
választó nyilatkozatot 2023. április 30-ig. Amennyiben az 
Óvatos portfólió várható befektethető vagyona eléri a 100 
millió Ft-ot, az Óvatos kiegészítő portfólió 2023. július 03. 
napjával elindul, és az ÖN portfólió váltása az indulás nap-
jára vonatkozóan automatikusan megtörténik.

NE MARADJON LE RÓLA!  
A PANNÓNIÁNÁL A 2023-AS 
ÉV IS IZGALMAS AKCIÓKAT, 
ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET 
TARTOGAT!
www.nyugdijnekem.hu/akcio 

Az Óvatos portfólió olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci 
portfólió, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő 
likviditást biztosít. Az Óvatos portfólió kerüli az olyan befekte-
tési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, 
futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai 
folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizony-
talan. Megosztáshoz szükséges nyilatkozat online is elérhető, 
az alábbi oldalon: https://www.pannonianyp.hu/wp-cont-
ent/uploads/Pannonia_portfoliomegosztas_ovatos.pdf

KINEK AJÁNLJUK?
Az Óvatos portfólió elsősorban azon pénztárta-
gok számára ajánlott, akik a meglévő Bázis port-
fóliójuk kockázatainak csökkentése, megosztása 
érdekében szeretnék megtakarításuk egy részét 
nagyon alacsony kockázatú portfólióban elhe-
lyezni. 
Az Óvatos Kiegészítő portfólió választása azoknak 
is ajánlott, akiknek a szolgáltatás várható igény-
bevételéig 1-2 év van hátra. 
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Várható hozam

Óvatos

Klasszikus

Kiegyensúlyozott

Növekedési

Növekedési plusz

Új (kiegészítő) portfólió

Jelenlegi (bázis) portfólió

„Jelen tájékoztató anyag nem minősül ajánlattételnek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk.”

https://www.facebook.com/pannonianyp.hu
https://www.instagram.com/pannonianyugdijpenztar/
https://www.linkedin.com/company/pann%C3%B3nia-nyugd%C3%ADjp%C3%A9nzt%C3%A1r/
https://nyugdijnekem.hu/akcio/
https://www.pannonianyp.hu/wp-content/uploads/Pannonia_portfoliomegosztas_ovatos.pdf
https://www.pannonianyp.hu/wp-content/uploads/Pannonia_portfoliomegosztas_ovatos.pdf

