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Készüljön fel élete leghosszabb szabadságára!
Életünk jelentős részét – akár egyharmadát is – nyugdíjas éveink teszik ki: azt is mondhatjuk, ez lesz
életünk leghosszabb szabadsága. Ma már sokan tudják, hogy gazdasági és demográfiai okok miatt az
állami nyugdíjából senki sem tudja majd ugyanazt az életszínvonalat fenntartani, mint amit aktív
dolgozóként megszokott.
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a fontos érveket, amelyekből kiderül, miért érdemes és
szükséges idejében gondoskodnia saját privát nyugdíjáról, hogy hosszú szabadsága minden percét
valóban gondtalanul élvezhesse.

Mert idős korában nem akar majd a mostani életszínvonalából leadni!
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Tudta, hogy egy ma 45 éves ember – bruttó jövedelme alapján – a következő összegű
nyugdíjra számíthat* 65 éves korában?
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*

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj demográfiai előrejelzések alapján korrigált becsült értéke a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár
figyelembevételével. A demográfiai korrekciós szorzó az aktív korúak és a nyugdíjaskorúak arányának a KSH Népességtudományi Intézet
által előrejelzett változása alapján számított érték. A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj összegét 44 év szolgálati időt és 2%
reálbér-növekedést feltételezve számították ki. Az adatok tájékoztató jellegűek.

Mert semmiről sem mondana le szívesen élete utolsó harmadában.

2

Közkeletű tévhit, hogy nyugdíjaskorában kevesebb kiadása lesz! Gondoljon a rezsire, az
étkezésre vagy az egészségével kapcsolatos költségekre! Ön meg tudna élni – illetve szívesen
élne – az alábbi összegekből?

ezer fő
350
300

<90E Ft/hó

>200E Ft/hó

50%

3,7%

200
150
100
50
forint / hó

forrás: KSH 2015-ös adatok

200-

190-200

180-190

170-180

160-170

150-160

140-150

130-140

120-130

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

0
-10

QUANTIS Privát nyugdíj

250

www.quantis-group.com

Mert nyugdíjasként nem akar kiszolgáltatott lenni, vagy ismét munkába állni.
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65 éves kor felett csekély valószínűséggel talál – nyugdíj-kiegészítés céljából – jól fizető
munkát. Komoly kockázatot vállal, ha csupán az állami nyugdíjra hagyatkozik: egy magyar
nyugdíjas bevételeinek 86%-a származik az állam által fizetett nyugdíjjárulékból.
Az OECD-országokban egy nyugdíjas bevételeinek átlagosan csupán 58%-a az állami
nyugdíj, a többi rész az egyéb megtakarításokból vagy befektetések hozamából származik.

Mert az új alaptörvény már nem garantálja a nyugdíjat.
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A 2012. január 1-jétől érvényes új alaptörvényből kikerült az az alapvető állampolgári jog,
amelynek alapján az öregségi nyugdíj megilleti. Ön adót fizet, nem járulékot. Az adója bekerül
a nagy állami költségvetésbe, de a másik oldalon a nyugdíjjáradék kifizetésére már nem
kötelezi a törvény az államot. (Alaptörvény, XIX. cikk (1))

Mert még akkor sem szeretné, ha a gyermekei tartanák el, ha erre a törvény
kötelezi őket.
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Az új alaptörvény kimondja, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről
gondoskodni. (Alaptörvény, XVI. cikk (4))

Mert nem lesz instant megoldás a nyugdíjjövedelem pótlására.
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A nyugdíjaskorban kieső jövedelem pótlását nem lehet az utolsó néhány évben elkezdeni.
A legtöbb ember kizárólag hosszú távon következetesen felépített, rendszeres megtakarítással
érheti el a nyugodt időskor biztosításához szükséges tőkenagyságot.

Mert Önnek minden évben 130.000 forint adójóváírás jár.

7

Az előző példánál maradva nézzük meg, mekkora különbséget jelent, ha megtakarításunkhoz
adókedvezményt is igénybe vehetünk. Nyugdíjbiztosítások esetén évi 300.000 forint
megtakarítás után ez 60.000 forint is lehet minden évben. (Továbbra is 5% éves hozamot
feltételezve.)

Mert minden év halogatással milliókat veszít.
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Nézzünk egy egyszerű példát: egy jelenleg 45 éves ember, aki 65 évesen megy nyugdíjba,
évente 300.000 forintot tesz félre, és minden évben 5% hozamot ér el befektetésével. Milyen
hatással van megtakarítása eredményére, amennyiben halogat, és 3 vagy 5 évvel később
kezdi el rendszeres megtakarítását?
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Miért a QUANTIS-t válassza?
1.

Személyre szabott, díjmentes

Mindannyian olyan nyugdíjat szeretnénk kapni, amely lehetővé teszi megszokott életszínvonalunk
fenntartását. A hasonlóságok itt azonban véget is érnek. Egyéni jövedelmi viszonyai, lehetőségei,
kötelezettségei és vágyai mindenkinek személyre szabott tanácsadást igényelnek. Nyugdíjtanácsadónk
feltérképezi az Ön aktuális helyzetét, majd ennek alapján rövid és hosszú távú céljait is szem előtt tartó
részletes stratégiát, intelligens pénzügyi jövőtervet készít nyugdíjas éveinek biztosítására.

2.

Naprakész és előremutató

A QUANTIS 18 év tapasztalattal rendelkezik a magyar piacon: szakértőink évek óta tanulmányozzák az
átalakuló hazai nyugdíjrendszert. A változások között nem könnyű eligazodni, sokan még a számukra
kedvező lehetőségekkel, például az adókedvezménnyel sem élnek, mert nem tudnak róluk. Mi nemcsak az
aktuálisan legjobb megoldásokat ismerjük, de a hosszabb távon várható változásokra, a trendfordulókra is
felkészítjük.

3.

Kulcsrakész

Az állami és a magánnyugdíjrendszer többszöri átalakulásával és a kapcsolódó szabályozás változásával
nemcsak a jövőbeni kockázatok nőttek meg, de eddig nem elérhető új lehetőségek is nyíltak. A személyes
tanácsadás része, hogy a nyugdíjmegoldásokhoz kapcsolódó teljes adminisztráció terhét levesszük a
válláról, miközben minden szükséges tájékoztatást megkap, akár az otthonában is.

4.

Üzletági támogatásra épül

A QUANTIS munkatársait a vállalat 18 év piaci know-how-ja és a vállalat elektronikus háttérrendszerei
támogatják. Garanciát jelent a 8 Superbrands és 11 Business Superbrands díjunkon kívül Opten A1
minősítésünk is.

5.

Válogatott minőség

A pénzünket biztonságban akarjuk tudni, és ez fokozottan igaz arra az összegre, amelyikből időskori
megélhetésünket fedeznénk. Exkluzív prémium termékkínálattal rendelkezünk: partnereink között
megtalálhatók a pénzügyi szektor legnagyobb nemzetközi és hazai szereplői, termékeinket velük együtt
fejlesztjük. A nyugdíjmegoldások közé kizárólag olyan termék kerülhet, amelynek minőségéről szakértőink
meggyőződtek.

6.

Nem veszítjük szem elől

Az Ön aktuális helyzete, anyagi lehetőségei és céljai állandóan változnak, akárcsak a nyugdíj-megtakarítási
konstrukciók piaca. Ezért a kiválasztott nyugdíjmegoldásokat a futamidejük végéig figyeljük és gondozzuk.
Közösen rendszeresen áttekintjük portfóliójának alakulását.

Amennyiben szeretne többet tudni a pénzügyekről, jelentkezzen a MoneyVersity előadás-sorozatunkra, ahol nemcsak gyakorlatias és
felhasználóbarát, de kézzelfogható segítséget is kap személyes pénzügyi céljai eléréséhez. www.moneyversity.hu

Ez az általános ismertetőanyag nem minősül konkrét termékfeltételekre
vonatkozó hivatalos leírásnak vagy hirdetménynek. A kiadványban foglaltak célja
kizárólag az általános tájékoztatás, és nem tekinthetők sem befektetési vagy
pénzügyi ajánlásnak, sem számviteli, könyvelési és adózási tanácsnak.
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