
Alapítva: 1994.

ELSŐ RENDŐRI KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR
Iroda : 1077 BP. Király u. 71. IV. em., Székhely:1145 BP. Róna u. 124.,

Postacím: 1903 BP. Pf. 314.
Tel/fax: 441-1304, BM fax: 21-235, Ügyintézés BM tel.: 21-262, 21-263, 21-264

Adószám: 18068021-1-42
Előd: Magyar Királyi Állami Rendőrök Tisztikarának Önsegélyező és Nyugdíjpótló Egyesülete Alapítási év:1898.

Bankszámlaszám :   10300002-20375001-00003285                                                                        www.rendorpenztar.hu
Számlavezető : Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.                                                                    rendorpenztar@t-online.hu

Kollégák figyelem! Fontos!

Az Alkotmányból kikerült a nyugdíjhoz való állampolgári jog!

A nyugdíjkorhatár emelése, a nyugdíjkedvezmények megvonása, a rokkant-nyugdíj
fogalmának minden határon túlmenő szigorítása, az új Munka Törvénykönyve létrehozása
egyaránt arra kényszeríti az aktív dolgozókat, hogy időben lépjenek és anyagi erejükhöz
mérten nyugdíj–kiegészítő, illetőleg nyugdíj-helyettesítő előtakarékossági formákba
fektessenek be.

Jelen jogszabályok alapján a legelterjedtebb, az állam által 20 % adókedvezménnyel
támogatott nyugdíj–kiegészítési lehetőség az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseken
alapuló előtakarékoskodás, amely kiszámíthatóbbá teszi a jövőt és hosszú távra szól.

Soha nem volt még ennyire lényeges, hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket,
amelyek segítségével gondoskodhatunk időskori biztonságunkról!

Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár működésének 22 éve alatt több ezer tagja
részére fizetett ki adó- és járulékmentesen nyugdíjszolgáltatást, nyújtott tagi kölcsönt,
illetve adott tíz év utáni visszatérítést. Jelentős számban sajnálatosan
kedvezményezettek, (örökösök) számára is kellett folyósítanunk a nyugdíjkorhatár előtt
elhunyt kollégáink által felhalmozott összeget.

Számos köszönetnyilvánítás, az elszámolást követően újra belépők (és a visszalépők)
száma is jelzi, hogy törekvéseink nem voltak hiábavalóak: valamennyi, Pénztárunkba
belépett tagunk ki tudta egészíteni a nyugdíját, javítani tudott életminőségén azokkal a
befizetéseivel, amelyeket a jól kigazdálkodott hozamokkal megemelve egyösszegben,
adó- és járulékmentesen kifizettünk.

Miért éri meg nálunk a Rendőrpénztárban tag lenni?
- Mert alacsony jövedelem esetén is rendszeres, viszonylag alacsony tagdíj vállalható
és hosszú futamidő esetén jelentős mértékű nyugdíjcélú megtakarítást lehet elérni,
- mert a vállalt tagdíj az anyagi lehetőségekhez mérten emelhető, ill. csökkenthető,
- mert a megtakarítás után járó hozam kamatadó-mentes,
- mert örökölhető,
- mert az egyéni számlán lévő, felhalmozott vagyon folyamatosan figyelemmel
kísérhető,
- mert az egyéni számlán lévő összeg kizárólag a tag saját rendelkezése alatt áll és csak
az általa hozott intézkedések alapján használható fel,
- mert családtagokat is befogadunk,
- mert a Rendőrpénztárba történő belépés, átlépés esetén mi nem számítunk fel belépési,
regisztrációs díjat,
- mert a Rendőrpénztárban nem alkalmazunk megkülönböztetést, jogviszonyra,
jövedelmi viszonyra tekintettel,
- mert a Rendőrpénztárt belügyi dolgozók a belügyi dolgozók érdekében alapították és
működtetik,
- mert a Rendőrpénztár a tagjai adatait nem adja ki pénztárszolgáltató, külső
szervezetnek.

                                                                                                                           Fordíts!
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Kollégák!
Gondolkodjanak, hogy gondoskodhassanak: önmagukról, gyermekeikről, családtagjaikról!
Döntsenek mielőbb!
Az önkéntes nyugdíjpénztárba történő belépéssel elérhetik, hogy Önök és szeretteik
nyugdíjas éveiket biztonságosabb körülmények között élhessék!
Hívjanak telefonon, vagy személyesen keressék meg a Pénztárat, hogy felmerülő
kérdéseikre ügyintézőink választ adhassanak!
Várjuk jelentkezésüket!

HÍRLEVÉL

1./ Az elmúlt négy évben megnőtt az önkéntes  nyugdíjpénztárak jelentősége, mivel a
jövőben várható állami nyugdíjak  vélhetően nem lesznek elegendőek a nyugdíjig  elért
életszínvonal megtartásához.

2./ A Rendőrpénztár NEM TÁRGYAL semmilyen MÁS PÉNZTÁRRAL fúzióról, átlépésről,
ÖSSZEOLVADÁSRÓL!

3./ A pénztártag által befizetett TAGDÍJ UTÁN 2016. évben is 20% ADÓKEDVEZMÉNY
JÁR! A nyugdíj előtt állóknak és mindazoknak, akiknek az anyagi lehetőségei
megengedik; ÉRDEMES A TAGDÍJAT az alaptagdíj feletti összegre MEGEMELNI!

4./ A pénztártag által, A CAFETÉRIÁBÓL VÁLASZTHATÓ, önkéntes pénztári
MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kedvezményes ADÓJÁT a CAFETÉRIA KERET
TARTALMAZZA!

5./ A Rendőrpénztárban A TAGDÍJ minimális összege továbbra is CSAK 2.000,- Ft !

6./ A Rendőrpénztárban TOVÁBBRA  SEM KELL belépési, „un.” REGISZTRÁCIÓS
DÍJAT FIZETNI !

7./ A Rendőrpénztárban a beérkezett befizetések után továbbra is CSAK 6 %-OS
A LEVONÁS A PÉNZTÁRI KÖLTSÉGEKRE !

                                                                                        A Pénztár Igazgatótanácsa
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