Honvéd Közszolgálati
Önkéntes Nyugdíjpénztár
Honlap: www.hnyp.hu
Cím: 1135 Budapest, Aba u. 4
Postacím: 1397 Budapest. Pf. 528.
Telefon: 329-7010, 329-6651
Fax: 288-0448
HM: 269-37, 269-77, 268-79
BM: 36-124, 36-221
E-mail: ugyfelszolgalat@hnyp.hu

Honvéd Nyugdíjpénztár a professzionális vagyonkezelést végző
közszolgálati nyugdíjpénztár!
Számunkra az elégedett pénztártag a
legjobb reklám!
Mindannyiunk érdeke a taglétszám
növelése!

HONVÉD
Személyes ügyfélfogadás:
hétfő: 10.00 - 18.00
kedd: 12.00 - 16.00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök - péntek: 08.00 - 12.00
Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:
hétfő: 09.30-18.00
kedd- csütörtök: 07.30 - 16.00
péntek: 07.30 - 13.30
www.hnyp.hu/ugyfelszolgalat

Honvéd Nyugdíjpénztár – az Ön
megbízható vagyonkezelője - a
fegyveres rendvédelem és a
közszolgálati dolgozók pénztára!
Növekvő létszám – gyarapodó vagyon
– előnyösebb feltételek a pénzpiacon
Honvéd Nyugdíjpénztár – hozamát
szolgálom!

NYUGDÍJPÉNZTÁR

Miért előnyös Önnek az önkéntes
nyugdíjpénztári tagság?
- Mert tőkefedezeti elven működő államilag
támogatott megtakarítási és nyugdíjkiegészítési
forma.
- Mert az egyéni számlájára érkező befizetés után
adókedvezmény vehető igénybe
(adó visszatérítés).
- Mert a pénztárban felhalmozott vagyon a
befektetések hozamával gyarapszik és a hozamot
nem terheli kamatadó.

Miért érdemes a Honvéd
Közszolgálati Önkéntes
Nyugdíjpénztárt választania?
- Mert nálunk gyors, segítőkész és profi az
ügyintézés, bajtársias a légkör.
- Mert befizetéseit a honlapunkon keresztül
biztonságosan és ingyenesen intézheti
bankkártyája segítségével.
- Mert a több mint 25 éves, tőkeerős pénztárunk
háttere – az MNB átfogó ellenőrzések alapján stabil és biztonságos.

- Mert az egyéni számlán nyilvántartott
megtakarítás (egy vagy több kedvezményezett
megjelölésével) adó- és illetékmentesen –
hagyatéki eljárás nélkül – gyorsan örökölhető.

- Mert a kockázatvállalási hajlandóságának
megfelelően nálunk négy korszerű befektetési
megoldás (portfólió) közül választhat.

- Mert egyéni számlájának fedezete mellett
előnyös feltételekkel gyorsan és kedvező kamatra
vehet fel a pénztártól szabad rendelkezésű hitelt
(tagi kölcsön).

- Mert pénztárunk ( a magas hozamok és a
portfóliónkénti alacsony költségek alapján)
Magyarország vezető önkéntes nyugdíjpénztárai
közé tartozik.

- Mert egyéni számlájának fedezete mellett
kedvező kamatozású szabad rendelkezésű
pénzintézeti hitelt vehet fel (tagi lekötés).

- Mert nálunk az internetes honlapunkon minden
nap láthatja vagyonának tényleges meglétét, és
megtakarításának értékét (ELSZE rendszer).

- Mert a tagdíjfizetést ( vagy annak egy részét ) a
munkáltató átvállalhatja.

- Mert nonprofit keretek között takarékosan
dolgozunk, nálunk nincs ügynöki jutalék sem
belépési költség.

- Mert megtakarítása és annak hozamai
kiegészíthetik az állami nyugdíját.
- Mert nyugdíjba vonulásakor a pénztártag
választhatja ki a számára legmegfelelőbb
szolgáltatást (járadék vagy egyösszegű kifizetés).
További részletek a honlapunkon:
www.hnyp.hu/gyik
(GYIK - Gyakran ismételt kérdések)

- Mert nálunk a legfelső sávban (évi 300.000
forint befizetése felett) már a tag számára
ingyenes a professzionális vagyonkezelés.

További részletek a honlapunkon:
www.hnyp.hu/gyik
(GYIK - gyakran ismételt kérdések)

Csatlakozzon hozzánk!
- A jogszabály alapján 16 éves életkor felett
bármikor beléphet hozzánk illetve a szabad
pénztárválasztás elve alapján Ön a jelenlegi
önkéntes nyugdíjpénztárából bármikor átléphet a
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba.
- A belépési vagy átlépési nyilatkozatot keresse a
pénztári megbízottaknál, vagy töltse le
honlapunkról (www.hnyp.hu/dokumentumok/
nyomtatvanyok).
- A kitöltéshez kérje az ügyfélszolgálatunk vagy az
illetékes pénztári megbízottunk segítségét.

Pénztári megbízottak:
Dunántúli régió:
Jáger Tibor - telefon: +36-70-329-5420

Dunáninneni régió:
Kovács Imre - telefon: +36-30-849-0595

Fővárosi régió:
Kertész Zoltán - telefon: +36-70-360-1280
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