
A nyugdíjbiztosítás 
adókedvezménye

Smart Senior

*A tájékoztatóban foglaltak pontos értelmezésére, illetve az itt nem említett vagy részletezett kérdésekben a vonatkozó biztosítási feltételek, továbbá a hatályos 
magyar jogszabályok irányadóak.
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Az adókedvezmény

Az Szja. törvény 44/C. és 44/D. §-ai szabályozzák:

• a nyugdíjbiztosítási szerződés szerződője rendelkezhet  
róla nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban;

• a befizetett díj (kiegészítők díja nélkül, de eseti díj után is) 
20%-a, de max. 130 000 Ft/adóév;

• kell legyen adója és nem lehet adótartozása, annak,  
aki kéri;

• amennyiben az alapbiztosítás kockázati díja meghaladja  
az alapbiztosítás díjának (a teljes biztosítási díj kiegészítő 
biztosítások díja nélküli részének) 10%-át, akkor az alapbiz-
tosítás kockázati díja után adókedvezmény nem jár.

Milyen biztosításra jár?

• D 150 Nyugdíjbiztosítási záradékkal ellátott Smart Senior 
nyugdíjbiztosításra jár.

• Mivel Szja. kedvezmény, ezért magánszemély szerződő 
veheti igénybe.

• Csak a 2013. december 31. után kötött nyugdíjbiztosításra 
jár, de akkor is, ha a 2014. január 1-től kötött biztosítás 
később válik nyugdíjbiztosítássá (bele kerül a záradék).

Hogyan utalja vissza a NAV az adójóváírást?

• A szerződő az adóbevallásban igényli a biztosító igazolása 
alapján.

• A NAV a biztosítóhoz küldi meg a visszautalt összeget, 
melyet a biztosító a legalacsonyabb kockázati szintű 
eszközalapba fektet be. Ebből a szerződő átváltást 
kezdeményezhet.

Egyéb nyugdíj-előtakarékossági kedvezmények

Legfeljebb 280 000 Ft igényelhető vissza egy adóévben össze-
vontan az alábbiakra:

• nyugdíjbiztosítás;
• önkéntes nyugdíjpénztár;
• önkéntes egészségpénztár;
• önsegélyező pénztár;
• NYESZ.

Az adókedvezmény visszafizetési kötelezettsége

• Az adókedvezményt a magánszemélynek 20%-kal 
növelten kell visszafizetnie a NAV felé, ha a nyugdíjbizto-
sítás alapján nyugdíjbiztosítási szolgáltatásnak nem 
minősülő vagyoni érték kivonására kerül sor függetlenül 
attól, hogy a szerződés ennek következtében megszűnik-
e vagy sem, vagy a szerződés úgy módosul, hogy az  
a szerződés-módosítást követően a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény rendelkezései szerint már nem 
minősül nyugdíjbiztosításnak.

• A visszafizetés legfontosabb esetei:
- a biztosítási szerződés megszűnése díjnemfizetés 

miatt;
- a biztosítási szerződés visszavásárlása;

részleges visszavásárlás a biztosítási szerződés terhére 
(eseti díjból is!);

- a biztosítási szerződés tartamának módosítása  
a nyugdíjkorhatártól eltérő módon.

• A díjmentesítés nem okozza az adókedvezmény visszafi-
zetését, mert nincs kifizetés. Az adókedvezmény 
visszafizetésének elkerülése érdekében  
a biztosító díjmentesítéskor megszünteti  
a kiegészítő biztosításokat.

Mikor adható ki adóigazolás? 

• Csak abban az évben, amikor nem történik olyan 
esemény, amely az adókedvezmény visszafizetését idézi 
elő.

• Amennyiben a részleges visszavásárlás évét követő 
évben a szerződésre további befizetés érkezik, akkor arra 
az évre ismét ad ki a biztosító adóigazolást.



Termékinformáció

Általános terméktulajdonságok

Termékleírás
• Rendszeres díjfizetésű unit-linked életbiztosítás választható 

nagyságú haláleseti szolgáltatással, 100 000 Ft-os 
alapbiztosítással.

• A unit linked életbiztosítás az eszközalapokhoz kapcsolt 
megtakarítást kombinálja a biztosító által vállalt haláleseti 
kockázattal. 

Biztosítási esemény
• A biztosított életben léte a lejárati időpontban vagy a tartam 

alatt bármely okból bekövetkező halála.

Belépési életkor és tartam
• Belépési kor: 18-60 év. A szerződés legfeljebb a biztosított 

85. életévéig tarthat.

Szolgáltatások
• A biztosított halála esetén 100 000 Ft biztosítási összeget  

és a szerződő számlájának aktuális értékét fizeti a biztosító  
a kedvezményezett(ek) részére.

• A biztosított lejáratkori életben léte esetén a szerződés 
aktuális értékét fizeti ki a biztosító az elérési kedvezménye-
zett(ek) részére. 

Kiegészítő szolgáltatások
• Kiegészítő életbiztosítás és balesetbiztosítások (baleseti 

maradandó egészségkárosodásra szóló, baleseti halálra 
szóló, csonttörésre szóló, kórházi napi térítést szolgáló és 
keresőképtelenség esetére szóló napi díj szolgáltatás)  
választhatók a szerződéshez. 

Eszközalapok
• Bankbetét forint eszközalap és a Pioneer Alapkezelő Zrt. 

befektetési jegyeibe fektető Konzervatív, Kiegyensúlyozott 
és Dinamikus forint, illetve euró eszközalapok.

• A részleteket az Eszközalap leírás tartalmazza.

Pénzkivonás
• Részleges vagy teljes visszavásárlással a befektetés aktuális 

értéke bármikor elérhető.
• A pénzkivonás költsége a szerződés létrejöttétől eltelt idő 

függvényében változik, illetve az eseti díjaknál 0,2%,  
min. 6 000 Ft. 

Díjfizetés
• A biztosítási díj fizethető éves, féléves, negyedéves és havi 

részletekben is.
• A díjak az ERGO Életbiztosító Zrt. forint számlájára, csopor-

tos beszedési megbízással (a biztosító ehhez szükséges 
azonosítója: A14288698) vagy banki átutalással (szám-
laszám: 14100000-47709149-03000004) fizethetők. 

D150 Nyugdíjbiztosítási záradék egyedi 
tulajdonságai

• A termék záradékkal nyugdíjbiztosítássá válik, egyes 
tulajdonságai megváltoznak, és érvényesíthető rá  
az adókedvezmény.

• A záradék kivehető, később is felvehető.
• Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosító a tartam alatt  

a záradék tartalmát módosítja a további adójóváírás 
érvényesíthetősége érdekében, amennyiben a jogszabályok 
változása ezt előírja. Az ilyen jellegű változásokról a biztosító 
az ügyfelet minden esetben írásban tájékoztatja.

A legfontosabb szabályok
• A szerződő csak magánszemély lehet.
• A biztosított belépési kora legfeljebb 54 év lehet.
• A lejárat a biztosított 65. születésnapja (az öregségi nyug-

díjkorhatár elérése).
• Nem biztosítható, aki már nyugdíjszolgáltatást kap vagy 

legalább 40%-os egészségkárosodása van.
• Két további biztosítási esemény van: 

- saját jogú nyugellátásra való jogosultság biztosított általi 
megszerzése vagy

- a biztosított egészségi állapotának legalább 40%-os 
mértéket elérő károsodása.

• A halálesetin kívüli esetekre kedvezményezett csak  
a biztosított lehet (az ő nyugdíját egészítjük ki).

• A törtévre nem kell díjat fizetni (eseti díjat viszont lehet).
• A biztosító a visszavásárlási összeget is a biztosítottnak 

nyújtja.

A biztosító szolgáltatása
• Elérés: 65. születésnapon az aktuális érték.
• Nyugdíjjogosultság: nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság 

megszerzésekor aktuális érték. Pl.: rehabilitációs, rokkantsá-
gi ellátás; 40 év jogviszony utáni nyugdíj nőknél.

• Egészségkárosodás: legalább 40%-os egészségkárosodás 
esetén aktuális érték.

• Halál: aktuális érték és 100 000 Ft biztosítási összeg.

A járadékszolgáltatás esetei
• A biztosító járadékban nyújtja a szolgáltatást, ha 10 éven 

belül következik be
- az elérés (ezt most kizártuk a belépési korral) vagy
- a saját jogú nyugellátásra való jogosultság megszerzése  

a rokkantsági és rehabilitációs ellátás kivételével (pl. 40 év 
jogviszony utáni nyugdíj nőknél).

A járadékszolgáltatás módszere
• A járadékszolgáltatás a szerződés létrejöttétől számított 

10 évig vagy a biztosított haláláig tart.
• Alapja az aktuális érték, ebből járadéktartalék lesz.
• A járadéktartalékot a biztosító alacsony kockázatú eszközbe 

(állampapírba) befekteti, a többlethozam 80%-át évente 
visszajuttatja.

• A biztosított halálakor a fennmaradó járadéktartalékot  
a kedvezményezett egy összegben megkapja.
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