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25 ÉVVEL EZELŐTT ALAKULT MEG 

NYUGDÍJPÉNZTÁRUNK  
 

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár idén ünnepli 

fennállásának 25. évfordulóját.  
 

Az 1996. április 19-i alakaulás időpontjától az 

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár mára a 

piacvezető pénztárak közé tartozik és napjainkban 

a legnagyobb tőketartalékkal rendelkező 

nyugdíjpénztárrá vált.   

Megtiszteltetés, hogy közel 170 ezer pénztártag 

nyugdíjcélú megtakarítását kezelhetjük. 
 

TÖRETLEN FEJLŐDÉS  
 

Az eltelt negyed évszázad során 33 nyugdíjpénztár 

tagsága döntött úgy, hogy beolvadás útján az Allianz 

Hungária Nyugdíjpénztárhoz csatlakozik. 
 

Folyamatosan törekszünk – a változó jogszabályi 

környezet mellett – szolgáltatásaink színvonalának 

emelésére. 
 

- Ösztönözzük munkáltató partnereinket a 

nyugdíjpénztári öngondoskodás támogatására. 

- Különböző járadékszolgáltatásokkal szélesítettük 

a nyugdíjcélú kifizetések palettáját. 

- Választható portfóliós rendszert alakítottunk ki a 

vagyonkezelés területén, melynek keretein belül a 

portfóliók között díjmentes váltást biztosítunk.  

- Grafikus árfolyam-lekérdező alkalmazásunkkal 

tagjaink naprakész adatokat kapnak a 

vagyonkezelés alakulásáról. 

- Elindítottuk Számlainformációs rendszerünket, 

melyen keresztül nyomon követhető az egyéni 

számla alakulása, továbbá a környezettudatosság 

jegyében letölthetővé vált az adóigazolás, 

egyenlegértesítő, tagsági igazolás is. 

- Bevezetésre került a Bankkártyás tagdíjfizetés 

lehetősége honlapunkon és számlainformációs 

rendszerünkön keresztül. 

- Akciókkal ösztönözzük tagjainkat 

megtakarításaik növelésére. 
 

Az eltelt 25 év eredményei és tagjaink töretlen 

bizalma nyújtanak inspirációt a Pénztár számára a 

jövőbeni folyamatos fejlődésre a mind magasabb 

színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében. 

 

25 ÉV – 25 HÉT TAGDÍJFIZETÉSI AKCIÓ 
 

Pénztárunk 25 héten keresztül tartó akcióval 

kívánja ösztönözni 

pénztártagjait 

időskori 

megtakarításaik 

növelésére. 

Az akció részletei 

honlapunkon 

keresztül tekinthetők 

meg: www.allianz.hu 

/ Befektetések és Nyugdíj / Pénztárak / Aktuális 

akciók 

 

NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI AKCIÓ 2021 
 

Nyugdíjpénztárunk mindazon - 2021. május 3. és 2021. 

október 22-e között - belépő (tagsági jogviszonyt 

létesítő) pénztártagok között, akik az akció feltételeit 

teljesítették, egy darab 250.000 Ft értékű 

MediaMarkt vásárlási utalványt sorsol ki. 

 

QR-KÓDOS CSEKKEK 
 

A Magyar Posta Zrt. kötelezővé tette a QR-kóddal 

ellátott postai számlabefizetési megbízások (fehér 

csekkek) bevezetését. 2021. szeptember 1-től már 

kizárólag QR-kóddal ellátottcsekkek kerülhetnek 

forgalomba. A csekken található QR-kóddal történő 

befizetésre a Magyar Posta iCsekk applikációján 

keresztül van lehetőség. Természetesen a QR-kódos 

csekkekkel a továbbiakban is lehet a postahivatalok-

ban befizetéseket teljesíteni. A korábbi (QR-kód 

nélküli) csekkek 2022. december 31-ig 

felhasználhatók. 

 
HÍRLEVELÜNK TARTALMÁBÓL: 
25 éve együtt az Ön nyugdíjárért 
25 év -25 hét tagdíjfizetési akció 
Nyugdíjpénztári belépési akció 2021 
QR-kódos csekkek bevezetése 

 


