Az öngondoskodás nemcsak nyugdíj célzatú lehet.
Nyugdíjmegtakarítása
mellett
önsegélyezőilletve
egészségpénztárban is érdemes lehet tagságot létesítenie.

Szolidaritási alapból finanszírozva

Összeg

F-1. Munkanélküliségre az ellátás lejártát követ 3 hónapra

3 x 30.000 Ft

F-2. Csonkolásos balesetre a munkaképességcsökkenés %-ában
F-3. Tag halálakor nyújtott temetési segélyként

%-onként 2.000 Ft
120.000 Ft

Takarékoskodásához az alábbi előnyök kapcsolódnak:

Életút Önsegélyező Pénztár
Ez a megtakarítási forma különféle élethelyzetekben,
jogszabály által támogatandónak minősített kiadásai
finanszírozásában nyújt Önnek segítséget. Többek között
•

Kieső jövedelmét pótolhatja;

•

Gyermeke születése/nevelése költségeit vagy

•

Gyógyszerkiadásait, szemüveg vásárlását is

finanszírozhatja az önsegélyező pénztári számlájáról.

•

Havi 22.050 Ft-os munkáltatói hozzájárulási
lehetőség – a pénztártagnak adó- és
járulékmentesen; a munkáltatónak 25%-os
adókötelezettséggel;

•

30%-os adójóváírás éves 100 illetve 130 ezer Ft-os
összegben – jövedelmi helyzettől függetlenül;

•

A befektetési eredmény (hozam) teljeskörű
adómentessége.
Befektetéseink
Éves nettó hozama:

2005
3.71%

2006
3.59%

2007
15.02%

2008
5.18%

érvényesíthetők, mint az önsegélyező pénztár esetében
(adójóváírás, munkáltatói hozzájárulás, kamatadó mentesség).
Az egészségpénztárból különböző TB által nem, vagy csak
részben finanszírozott egészség megőrzését célzó
szolgáltatások (pl. fogászati költség, szűrővizsgálatok),
továbbá a gyógyüdülés, a sportolás költségei, illetve
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök (pl. szemüveg),
gyógyhatású termékek megvásárlása finanszírozható.

Új magasságokban!

2009
7.64%

Megtakarítását közeli hozzátartozója szolgáltatásigényére is
felhasználhatja.

Az egészségpénztári megtakarítás szintén felhasználható
közeli hozzátartozók szolgáltatásigényére is.
A megtakarítása egyben befektetés is, így természetesen
hozamot termel Önnek.
A számlájára befizetett tagdíjösszeg tartalékfelosztása az
alábbi:

Az egyes jogcímekhez tartozó keretösszegeink:
A tag számlájáról finanszírozva

Összeg

A-1. Táppénz ellátás miatt kies jövedelem pótlása

2.000 Ft/nap

A-2. Rokkantsági nyugdíj/baleseti jár. kiegészítése

80.000 Ft-ra

A-3. Megváltozott munkaképesség jövedelempótlása

az ellátással azonosan

A-4. Munkanélküliség miatt kies jövedelem pótlása

1.000 Ft/nap

B-1. Születési támogatás
B-2. Gyermekgondozási díj kiegészítése
B-3. Gyermekgondozási segély kiegészítése
B-4. Beiskolázási támogatás
C-1. Gyógyszerkiadások finanszírozása
C-2. Gyógyászati segédeszköz finanszírozása

36 eFt halmozott éves tagdíjig
36–240 eFt éves tagdíj között
240 eFt éves tagdíj felett

Egyéni számla

Szolidaritás

91.00%
94.50%
96.50%

1.75%
0.50%
0.50%

M ködés

Likviditás

7.00%
5.00%
3.00%

0.25%
-

2006
4.56%

2007
5.54%

2008
5.74%

2009
7.93%

Pénztárunkban a befizetett tagdíjak tartalékfelosztása az
alábbi:
Éves befizetést l függ en sávosan

36 eFt halmozott éves tagdíjig
36–72 eFt éves tagdíj között
72 eFt éves tagdíj felett

Fedezeti
91.5%
94.0%
96.5%

M ködési
7.5%
5.5%
3.5%

Likviditási
1.0%
0.5%
-

600.000 Ft
az ellátás 40%-ával
az ellátással azonosan
22.050 Ft
kötetlen
kötetlen

D. Temetési segély

600.000 Ft

E.

150.000 Ft

Átmeneti segély

Éves befizetést l függ en sávosan

Fedezeti alap

Befektetéseink
Éves nettó hozama:

Fentieken túl olyan szolgáltatásokra is igényt tarthat, melyek
forrását tagi közösségünk biztosítja Önnek szolidaritási elven:

1122 Budapest Krisztina krt. 7.
Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 222
Tel: (1) 201-5003; (1) 487-0166 Fax: (1) 487-0167
E-mail: info@eletut.hu Honlap: www.eletut.hu

Életút Egészségpénztár
Legdrágább kincsünk az egészségünk!
Vitathatatlan, de mégis mennyit ér meg Önnek?
Egészségpénztárban gondolkodva rendkívül sokat.
Az egészségpénztár esetében is ugyanazok a kedvezmények

Életút Első Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár

10700024-04170301-51100005

Életút Önsegélyező Pénztár

10700024-26969903-51100005

Életút Egészségpénztár
Életút Első Országos Magánnyugdíjpénztár

10700024-42710503-51100005
10032000-06056573 /adónem: 268/

2010.

