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A Népi Nyugdíjrendszer
bemutatása

Kérjük, kezelje
ezt a kiadványt
bizalmasan

A Népi Nyugdíjrendszer egy foglalkoztatói nyugdíjrendszer,
melyet számos munkáltató használ. Az Ön munkáltatója csak
egy közülük! Egy nonprofit szervezet, a B&CE kezeli. Mivel
nincsenek részvényesek, a B&CE által megvalósított minden
többletet a tagok hasznára fordítanak.
Tagként a személyi számláján keresztül férhet majd hozzá a Népi
Nyugdíjrendszerhez. Ön és/vagy a munkáltatója rendszeres
időközönként befizetéseket eszközöl majd a személyi számlájára.
A befizetések számos adókedvezményben részesülhetnek (ld. a
3. oldalon).
A személyi számláján tárolt összeg idővel növekedni fog.
Ugyanakkor a nyugdíjkorhatár elérése után Önnek járó juttatások
összege számos különböző tényezőn múlik majd, köztük a
befizetett összegtől, a befektetési teljesítménytől, a személyes
számlájának befektetésével járó költségektől (ld. az 5. oldalon), az
Ön életkorától a juttatások igénybevételekor, illetve – amennyiben
ezt az opciót választja – az Ön által igényelt jövedelem mértékétől.
A Népi Nyugdíjrendszert egy Vagyonkezelő vállalat, vagyis egy
független szakmai testület kezeli, melynek kötelessége a tagok
legjobb érdekének figyeleme vételével eljárni.
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A személyi számla kezelése
Az első lépés egy Online Fiók létrehozása, amit csak egyszer kell elvégezni.
Ehhez a következőket kell tennie:
• Lépjen a következő webhelyre: www.bandce.co.uk/onlineaccount
• Kattintson az „Online fiók létrehozása” elemre.
• Adja meg az adatait (az ügyfél-azonosítójára és a társadalombiztosítási számára egyaránt szükség
lesz). Miután megadta az adatait, kattintson a Tovább gombra, és várja meg, amíg a rendszer
e-mailben elküldi Önnek a visszaigazoló hivatkozást.
• A biztonsági szakasz befejezéséhez kattintson erre a hivatkozásra. A rendszer beállítja az e-mail
címét felhasználónévként.

Éves frissítések
Az Online Fiókjába érkező éves kimutatások formájában rendszeres értesítést kap a Népi
Nyugdíjrendszerben rendelkezésére álló aktuális összegről. A kimutatások segítségével kapcsolatot
tarthat a Rendszerrel, és folyamatosan ellenőrizheti, hogy milyen juttatásokra számíthat, amikor
nyugdíjba megy.

Mi történik, ha meghalok, mielőtt elérném a nyugdíjkorhatárt?
Sajnálatos módon egyes tagjaink meghalnak, mielőtt hozzájuthatnak a Népi
Nyugdíjrendszerben nekik járó juttatásokhoz. Ha ez történne Önnel, a személyi
számlájának ellenértékét egy összegben kifizetjük az Ön által megjelölt egy vagy
több kedvezményezettnek. Ez az egyösszegű kifizetés alaphelyzetben adómentes.
Az Online Fiókjában elérhető Nevezési Űrlapon tetszés szerinti magánszemélyeket
és szervezeteket jelölhet meg az Ön kedvezményezettjeiként.

A jelentkezési lap kitöltése
Bárkit kinevezhet kedvezményezettnek, beleértve a családtagokat, barátokat vagy jótékonysági és
egyéb szervezeteket. Korlátlan számú magánszemélyt és szervezetet nevezheti ki – mindössze arra
kell gondot fordítania, hogy a részesedések összege kiadja a 100%-ot.
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Befizetések a Népi Nyugdíjrendszerbe
A munkáltatója
részéről
A munkáltatója
rendszeres
befizetéseket hajt
végre.

Az Ön részéről
Ön rendszeres
befizetéseket hajt
végre a fizetéséből.
Ha úgy dönt, ennél
többet is befizethet.

A kormány részéről
A kormány
adókedvezményeket
biztosít az Ön befizetései
után (a törvényben
meghatározott
mértékben).

Adókedvezmények a nyugdíjbefizetések után
A Népi Nyugdíjrendszer adóköteles. A nyugdíj-megtakarítások növelése érdekében a kormány
adókedvezményeket biztosít a személyi számlájára befizetett összegek után (a témáról bővebben a
7. oldalon tájékozódhat). Az adókedvezmények mértéke a munkáltató által választott opciótól függ.
1. Adózás előtti nyugdíjbefizetések
A nettó fizetési megállapodás (net pay arrangement) keretén belül a befizetéseket az adózás előtti
jövedelméből hajtja végre. Ennek köszönhetően, mivel csak a maradék jövedelme után adózik,
azonnal megkapja a teljes adókedvezményt.
Ha azért nem fizet adót, mert a keresete nem éri el a jövedelemadó megfizetésétől mentesített éves
személyi juttatás szintjén, melynek összege jelenleg 11 500 GBP, Ön nem jogosult adókedvezményre.
Ugyanakkor ebben az esetben is élvezheti a munkáltatója által az Ön személyi számlájára befizetett
összegek után járó előnyöket.
2. Adózás utáni nyugdíjbefizetések
Az azonnali adófizetési megállapodás (relief at source) keretén belül a befizetéseket az adózás
utáni jövedelméből hajtja végre. Az adókedvezményt automatikusan biztosítjuk Önnek, a 20%-os
alap adókulcs alapján megtakarított összeget hozzáadva a nyugdíjbefizetéseihez.
Ha 20% fölötti adót fizet, az extra adókedvezmény igénybevételéhez adó-visszatérítési igénylést kell
benyújtania a Központi Adóhivatalhoz (HMRC). Ha nem fizet adót, mivel a jövedelme nem haladja
meg a jövedelemadó megfizetésétől mentesített éves személyi juttatás összegét, akkor is jár Önnek
a 20%-os alap adókulcsnak megfelelő adókedvezmény minden adóévben az első 2 880 GBP (alap
adókedvezménnyel együtt 3 600 GBP) után, melyet a nyugdíjalapba befizet.

Több pénz befizetése a személyi számlára
Ha nyugdíjazása után az állami nyugdíjon kívül a munkahelyi nyugdíj az egyetlen jövedelemforrása,
és Ön, valamint az Ön munkáltatója csak a törvény által előírt összegeket fizetik be a nyugdíjalapba,
ez valószínűleg nem lesz elég a kényelmes nyugdíjas korhoz.
Ebben az esetben érdemes többet félretennie, amennyiben megengedheti magának. Minél többet
fizet be, annál több adókedvezményt vehet igénybe, és annál többet kaphat majd vissza, amikor
nyugdíjba megy. A nyugdíjbefizetéseket bármikor ismét a minimálisan kötelező szintre csökkentheti,
ha a dolgok megváltoznak, és csökken a megtakarítható jövedelme.
Ha növelni szeretné a nyugdíjbefizetések összegét, kérje ki a munkáltatója véleményét arról, hogy
képes-e vállalni a megnövekedett terheket. Amennyiben nem, Közvetlen Beszedést (Direct Debit)
igényelhet. Ezt az opciót telefonon vagy az Online Fiókjában veheti igénybe.
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Megtakarítás a Népi Nyugdíjrendszerrel
A Népi Nyugdíjrendszerben nyitott személyi számlájára betett összeget befektetési opciók széles
választékával növelheti. Ha úgy dönt, hogy nem él a választási lehetőséggel, a személyi számlájára
utalt befizetéseket a rendszer automatikusan a Kiegyensúlyozott befektetési profillal kezeli.
Ha a munkaadója nem jelölte meg az Ön nyugdíjkorhatárát, alaphelyzetben feltételezzük, hogy
a nyugdíj-megtakarításait az Állami Nyugdíjkorhatár elérésekor veszi igénybe. Ha az Állami
Nyugdíjkorhatár a nyugdíjazás hónapját is megjelöli, az Állami Nyugdíjkorhatár elérése előtti
születésnapjától számítjuk a nyugdíjas kort. Például ha az Önhöz megjelölt Állami Nyugdíjkorhatár
66 év és 3 hónap, Ön 66 éves kortól számít nyugdíjasnak.
Az Ön Állami Nyugdíjkorhatárát a következő hivatkozáson ismerheti meg:
www.gov.uk/calculate-state-pension
Ne feledje, hogy a Népi Nyugdíjrendszerben a nyugdíjkorhatárt is módosíthatja!
A személyi számlájának jövőbeli értéke számos tényezőtől függ, mint például a befektetések
hozamától és a juttatások felhasználásáig eltelt időtől. Ajánlatos rendszeresen újra áttekinteni
a rendelkezésre álló opciókat, hogy biztosan megfeleljen a kapcsolódó követelményeknek!

Ön dönt: befektetési profil vagy saját választás
Befektetési profil
A Vagyonkezelő szakértő segítségével készített kiértékelései segítenek Önnek dönteni azzal
kapcsolatban, hogy milyen formában fektesse be a személyi számláján található összeget.
Három különböző befektetési profil közül választhat:
• Kiegyensúlyozott – Ez az alapértelmezett profil, mely normális esetben minden tagunk számára
megfelelő megoldást kínál. Hacsak másképpen nem dönt, ezt a profilt alkalmazzuk a személyi
számláján található összeg befektetésére. A profilt úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az átlagos
befektető folyamatosan változó igényeinek a teljes életpálya során.
• Óvatos – Ezt a profilt akkor javasoljuk Önnek, ha a személyi számláján elérhető összeg rövidtávú
változásaiból fakadó kockázatok és bizonytalanságok csökkentésére szeretné fektetni a hangsúlyt.
Fontos tudni, hogy ez a profil valószínűleg alacsonyabb befektetési hozammal jár majd.
• Kockázatvállaló – Ezt a profilt akkor javasoljuk Önnek, ha elfogadja a személyi számláján
elérhető összeg rövid- vagy középtávú változásaiból fakadó kockázatokat és bizonytalanságokat
a Kiegyensúlyozott profilnál magasabb befektetési hozam reményében.
Mindhárom profil fokozatosan egyre biztonságosabb/kisebb kockázatú befektetésekre váltja át a
személyi számla összegét, ahogy közeledik a megjelölt nyugdíjkorhatár. Ezt a gyakorlatot „glidepath”
néven is ismerik. Segítségével csökkenthető az alap értékének esése közvetlenül a nyugdíjba vonulás
előtt, ám egyúttal az alap értékének lassabb növekedéséhez is vezethet. A glidepath egy folyamat,
mely 15 évvel a megjelölt nyugdíjkorhatár előtt kezdődik. Ha például 65 évesen szeretne nyugdíjba
vonulni, a glidepath 50 éves korában lép életbe.
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Ha többet szeretne megtudni ezekről a befektetési profilokról,
kérjük, látogasson el a weboldalra, vagy lépjen be az Online Fiókjába.
Saját választás

Ha saját kezűleg szeretné meghozni a befektetésekkel kapcsolatos döntéseket, tetszés szerint
választhat egyet vagy többet a nyolc befektetési alapunk közül, melyek a következők:
• B&CE Global Investments (up to 60% shares) Fund (B&CE Globális Befektetési Alap – a részvények
60%-áig).
• B&CE Global Investments (up to 85% shares) Fund (B&CE Globális Befektetési Alap – a részvények
85%-áig).
• B&CE Global Investments (up to 100% shares) Fund (B&CE Globális Befektetési Alap – a
részvények 100%-áig).
• B&CE Pre-Retirement Fund (B&CE Előnyugdíj Alap).
• B&CE Cash Fund (B&CE Készpénzalap).
• B&CE Shariah Fund (B&CE Shariah Alap).
• B&CE Ethical Fund (B&CE Etikus Alap).
• B&CE Annuity Fund (B&CE Járadékalap).
Ha többet szeretne megtudni ezekről a befektetési alapokról, látogasson el a weboldalunkra, vagy
lépjen be az Online Fiókjába.
Ha egy vagy több saját választású alapba fektet, Ön viseli a felelősséget azért, hogy a személyi
számlájának mekkora részét fekteti az egyes alapokba. Ezekhez az alapokhoz nem jár glidepath
opció, ezért érdemes rendszeres időközönként felülvizsgálni a választott alapokat és az azokkal járó
kockázatokat, ahogy közeledik a megjelölt nyugdíjkorhatár.
A befektetéssel kapcsolatos döntéseket és módosításokat az Online Fiókjában hajthatja végre.
A befektetési kockázat és a hozam rendszerint összefüggésben vannak egymással. Általában igaz,
hogy minél magasabb a lehetséges hozam, annál nagyobb a vele járó kockázat is. Ugyanakkor ne
feledje, hogy az alapok korábbi teljesítménye nem garantálja és nem jelenti azt, hogy az adott alapok
a jövőben is magas hozamot eredményeznek.

Milyen költségekkel jár a Népi Nyugdíjrendszer?
A személyi számláját évente egyetlen, az értékének 0,5%-át kitevő díjjal terheljük.
Más szóval évente mindössze 50 pennyt számolunk fel a számlájára befizetett minden
100 GBP után. Ezzel a díjjal automatikusan kiigazítjuk a személyi számlájának értékét.
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Egyetlen takarék az élete végéig
Becsatlakozás
Előfordulhat, hogy a más rendszerekben őrzött nyugdíjjuttatásokat átutalhatja a Népi Nyugdíjrendszerbe.
Ez a szolgáltatás díjmentes. A témával kapcsolatosan bővebb információkat az Online Fiókjában találhat,
az átutalási űrlapokkal együtt.

Megválás a munkáltatótól
Ha megválik az aktuális munkáltatójától, vagy úgy dönt, hogy nem utal több pénzt a személyi
számlájára, az továbbra is a Népi Nyugdíjrendszer keretében marad. Kérésre bővebb információkat
szolgáltatunk a témáról.
Akkor is folytathatja a befizetéseket a Népi Nyugdíjrendszerbe, ha munkáltatót vált. Ebben az
esetben a korábbi munkáltató nem járul hozzá tovább az alaphoz, de előfordulhat, hogy az új
munkáltató igen. Ettől függetlenül Ön akkor is folytathatja a befizetéseket, ha az új munkáltató ezt
nem vállalja, vagy ha a magánszektorban dolgozik tovább. Mindössze annyit kell tennie, hogy letölt
egy Közvetlen Beszedési formanyomtatványt az Online Fiókjából.
Előfordulhat, hogy a személyi számláján tartott összeget átutalhatja egy másik nyilvántartott
nyugdíjrendszerbe. A Népi Nyugdíjrendszerből díjmentesen utalhatja át a pénzt más rendszerekbe.

Amennyiben munkáltatót vált, a következőket teheti:
• Saját erőből folytatja a befizetéseket
• A nyugdíjalapját átviszi egy másik nyilvántartásba vett nyugdíjrendszerbe

Újracsatlakozás
Ha kilépés után meggondolja magát, és ismét csatlakozni szeretne a Népi Nyugdíjrendszerhez a
jövőben, újraaktiváljuk a meglévő személyi számláját, és gondoskodunk arról, hogy minden új befizetés
ott kerüljön jóváírásra. A Népi Nyugdíjrendszerben az élete végéig egyetlen számlával rendelkezhet.

Hogyan vigyázunk a pénzére
A Népi Nyugdíjrendszer egy díjnyertes nyugdíjrendszer, melyet a tagjainak nyújtott pénzügyi
szolgáltatások terén 70 éves tapasztalattal rendelkező nonprofit B&CE vállalat kezel. A Népi
Nyugdíjrendszerrel kapcsolatos minden tevékenységet egy független Vagyonkezelő vállalat végez.
A Vagyonkezelő feladata biztosítani, hogy a Népi Nyugdíjrendszert a tagok legjobb érdekei szerint,
a Szabályok és a törvények betartásával kezelik, a felajánlott befektetési opciók megfelelőek, és az
adminisztráció kifogástalan.
A témáról bővebben a következő címen elérhető weboldalunkon tájékozódhat:
www.thepeoplespension.co.uk/employees

A tagok védelme
Az értékeinek védelméről bővebb információkat a következő weboldalon találhat:
www.thepeoplespension.co.uk/employees/being-a-member-of-the-peoples-pension/securityyour-savings/
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A juttatások lekérése
Felvesszük Önnel a kapcsolatot, mielőtt elérné a megjelölt nyugdíjkorhatárt, elmagyarázzuk az Ön
rendelkezésére álló opciókat, és segítünk hozzáférni a megtakarításaihoz. Az opciói között szerepel az
átalányösszegben történő kifizetés, az éves járadék és a jövedelem formájában történő lehívás is (ezek
közül jelenleg nem mindegyik opció választható, de segítünk Önnek átutalni a nyugdíjalapját egy olyan
rendszerbe, amelyben eléri az Önnek tetsző szolgáltatást). Ha nem jelölte meg a nyugdíjkorhatárt,
alaphelyzetben az Állami Nyugdíjkorhatárt vagy a munkáltatója által az Ön nevében megjelölt
nyugdíjkorhatárt vesszük figyelembe – lásd a 4. oldalon. A megjelölt nyugdíjkorhatárt az Online
Fiókjában tekintheti meg és módosíthatja.
Normális esetben 55 éves kora előtt nem férhet hozzá a személyi számláján letétbe helyezett
összeghez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyugdíjalapjához csak akkor férhet hozzá, ha
megszünteti a munkaviszonyát.
A személyi számlájához korábban is hozzáférést szerezhet, ha egészségügyi okoknál fogva nem tudja
folytatni a foglalkozását, és ezért abba kellett hagynia a munkát. Ha súlyos betegségben szenved
(a várható élettartama kevesebb mint 12 hónap), előfordulhat, hogy a személyi számlájának teljes
összegét felveheti betegségi átalány formájában.
Ha hozzá szeretne férni a nyugdíj-megtakarításaihoz, az ingyenes és pártatlan Pension Wise
szolgáltatást javasoljuk, melyet a kormány támogat. Tudjon meg többet a www.pensionwise.gov.uk
weboldalon, vagy a 0800 138 3944-es telefonszámon kérjen telefonos vagy személyes találkozót.

Adózási tudnivalók:
A HMRC szabályai értelmében a nyilvántartott nyugdíjrendszerekben évente adómentesen letétbe
helyezhető teljes összegnek van felső határa. Ez a határ a jövedelme 100%-a (az éves juttatás
összegéig) vagy bruttó 3 600 GBP, amelyik összeg magasabb.
A jelenlegi adóévben az éves juttatás felső határa 40 000 GBP. Ez a felső határ minden befizetést,
adókedvezményt és munkáltatói befizetést tartalmaz az összes nyugdíjrendszerben, amelynek tagja.
A felső határt meghaladó befizetések után az éves juttatásra számított adót kell fizetni.
Az éves juttatásának összege csökken, ha:
• rugalmas átalányösszeg formájában készpénzt vesz fel a nyugdíjalapjából (ezt a lehetőséget nem
rendszerezett nyugdíjátalány, avagy angolul uncrystallised funds pension lump sums – UFPLS néven
ismerjük), vagy rugalmas hozzáférést kínáló lehívási terv keretén belül jövedelmet folyósít magának.
Ha ezt az opciót választja, a meghatározott összegű befizetéseken alapuló nyugdíjrendszerekbe, így
például a Népi Nyugdíjrendszerbe utalt jövőbeli megtakarítások után csökkentett, 4 000 GBP értékű
pénzmegvásárlásos éves juttatást vehet fel.
• magas jövedelemmel rendelkezik. Ez a rendelkezés azokat érinti, akik 150 000 GBP fölötti „korrigált
jövedelemmel” (az adóévben félretett nyugdíj-megtakarításokkal együtt) és 110 000 GBP fölötti
„küszöbjövedelemmel” (a nyugdíj-megtakarítások nélkül) rendelkeznek. Amennyiben a korrigált
jövedelme meghaladja a 150 000 GBP-t egy adóévben, az adóévre számított éves juttatásának
összege arányosan csökken.
Ez azt jelenti, hogy 150 000 GBP jövedelem fölött minden 2 GBP után 1 GBP-vel csökken az éves
juttatása. A csökkenés maximális értéke 30 000 GBP, tehát a 210 000 GBP-t elérő vagy meghaladó
korrigált jövedelmek után 10 000 GBP értékű éves juttatás jár.
Az arányosan csökkentett éves jövedelmekre összetett szabályok vonatkoznak, amelyeket itt csak
röviden mutatunk be. Ha bővebb információkat szeretne a témáról, kérjük, látogasson el a HMRC
weboldalára a következő hivatkozáson: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/pensionstax-manual/ptm057100
Amennyiben a nyugdíj-megtakarításainak értéke meghaladja az élete végéig Önnek járó juttatás
összegét, adót kell fizetnie. Ez a nyugdíj-megtakarítások végső határa, mely után adókedvezményt
igényelhet, és minden nyugdíjjuttatásra érvényes, amelyet az életpályája során összegyűjt. A jelenlegi
adóévben ez a határ 1 millió GBP.
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További tudnivalók
Más nyugdíjrendszerek
Ha úgy gondolja, hogy valószínűleg egynél több nyugdíjrendszernek tagja, de nem tudja biztosan,
a Személykövető Szolgálat (Pension Tracing Service) valószínűleg segíthet Önnek. A szolgáltatást a
0345 600 2537-es telefonszámon vagy a www.gov.uk/find-lost-pension weboldalon érheti el.

Nyugdíjjal kapcsolatos csalások
Ha korai hozzáférést kínálnak a nyugdíjalapjához, vagy olyan rendszert kínálnak Önnek, amelyik túl
jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, előfordulhat, hogy csalási kísérlet áldozatává vált. Ha többet
szeretne tudni a témáról, hívja a Nyugdíjtanácsadó Szolgálatot (The Pensions Advisory Service –
TPAS) a 0300 123 1047-es telefonszámon, vagy látogasson el a www.pensionsadvisoryservice.org.uk
címen elérhető weboldalukra.

Segítünk megoldani a problémákat
Célunk kiemelkedő minőségű szolgáltatást biztosítani minden tagunk és kedvezményezettjeik
számára. Abban az igen valószínűtlen esetben, ha mégis elégedetlen a szolgáltatásainkkal,
figyelmesen meghallgatjuk az aggályait, és igyekszünk haladéktalanul megoldást találni.
Bízunk abban, hogy az aggályait informális úton, az Egyesült Királyságban üzemeltetett telefonos
segélyvonalunkon keresztül el fogjuk oszlatni. Ha a csapatunkkal való konzultáció és a belső
problémamegoldó folyamatunk alkalmazása után is úgy érzi, hogy nem elégedett a megoldással,
elindítjuk a belső vitarendezési eljárást (IDRP). Az IDRP egy formális, kétlépcsős eljárás, melyet akkor
alkalmazunk, ha egy panasz vitás helyzetté súlyosbodik.
Kérjük, egy vita kezdeményezéséhez és az IDRP elindításához kérjen tőlünk Vitabejelentő Űrlapot az
alábbi címen:
The Customer Services Manager, The People’s Pension,
Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QP
Az űrlapot interneten keresztül is igényelheti a következő e-mail címen: info@bandce.co.uk.
A Nyugdíjtanácsadó Szolgálat egy független, bármikor díjmentesen elérhető szervezet, mely a
nyugdíjrendszerek tagjainak és kedvezményezettjeinek kínál tanácsokat. A TPAS bármikor készen áll
megválaszolni a nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseit, és segítséget nyújt a vitás ügyekben, amelyeket
nem sikerült a Rendszer Vagyonkezelőjével közösen vagy az IDRP folyamat keretén belül megoldani.
Weboldal: www.pensionsadvisoryservice.org.uk
Post: The Pensions Advisory Service, 11 Belgrave Road, London SW1V 1RB
Amennyiben a vitás ügyek a TPAS beavatkozását követően sem sikerül megoldani, a nyugdíjügyekkel
foglalkozó ombudsmanhoz fordulhat (Pensions Ombudsman), akinek hatalmában áll minden
panaszt, illetve egy tényállás vagy törvény értelmezésével kapcsolatos vitás ügyet kivizsgálni a
nyugdíjrendszerekkel kapcsolatosan.
Weboldal: www.pensions-ombudsman.org.uk
Post: The Pensions Ombudsman, 11 Belgrave Road, London SW1V 1RB
A Nyugdíjszabályozó (The Pensions Regulator) olyankor avatkozik bele a rendszerek működtetésébe,
amikor a vagyonkezelők, alkalmazottak vagy szakmai tanácsadók hibásan teljesítik a kötelességeiket.
Weboldal: www.thepensionsregulator.gov.uk
Post: The Pensions Regulator, Napier House, Trafalgar Place, Brighton BN1 4DW
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Adatvédelmi tájékoztató
B&CE
A B&CE Financial Services (B&CE) és társult vállalatai (köztük a The People’s Pension Trustee Limited)
személyes információkat gyűjtenek és használnak fel a rendszereik tagjairól. Minden személyes
adatot az 1998-as adatvédelmi törvénnyel összhangban tárolunk és kezelünk.

Mire használjuk fel az összegyűjtött adatokat
Ezeket az információkat a következő célokra használjuk:
•    Nyugdíjtervek és egyéb juttatások biztosítása és folyósítása;
•    Információk biztosítása az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról;
•    Megfelelés a jogi és szabályozási követelményeknek.

Bővebb információk
A személyes adatainak felhasználási módjáról, valamint a marketingpreferenciák beállításáról bővebb
információkat a www.bandce.co.uk/Privacy-policy weboldalon találhat. Postai úton vagy telefonon
is felveheti velünk a pacsolatot a Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QP címen, illetve a
0300 2000 444-es telefonszámon.

Hogyan kaphatok tanácsot?
Mivel pénzügyi tanácsadásra nem vagyunk jogosultak, kérjük, a személyes anyagi helyzetével
kapcsolatos kérdéseit intézze egy személyes pénzügyi tanácsadásra jogosult szaktanácsadóhoz.
Ne feledje, hogy a tanácsadók szolgáltatásai valószínűleg díjkötelesek. Ha még nincs pénzügyi
tanácsadója, a www.unbiased.co.uk weboldalon kereshet egyet az Ön közelében.
Ha közeledik a nyugdíjkorhatár, és el kell döntenie, hogy mit kezd a nyugdíjmegtakarításaival, különösen fontos, hogy útmutatást és tanácsot kérjen! Látogasson
el a www.thepeoplespension.co.uk/employees/your-retirement/your-guidance-andadvice-options weboldalra.
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Az emberekért, nem a haszonért

Információk a Népi Nyugdíjrendszerről
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha kérdése van, vagy
bővebb információkat szeretne a Népi Nyugdíjrendszerrel
kapcsolatosan, például meg szeretné szerezni a Rendszer
Szabályzatát vagy a Rendszer Éves Jelentését és Beszámolóját!
	www.thepeoplespension.co.uk
info@bandce.co.uk
	0300 2000 444
A Rendszer keretén belül kirázólag a Vagyonkezelő Szabályzata
(és annak érvényes módosításai) szerint (mely Szabályzat a
Rendszer jogalapját képezi) lehet juttatásokat folyósítani, a
Központi Adóhivatal előírásaiból, illetve a hatályos törvényekből
fakadó kényszerítő körülmények figyelembe vételével. Ha a jelen
kiadvány és a Vagyonkezelő Szabályzata vagy bármely más törvény
szövege között eltérés van, a Vagyonkezelő Szabályzata irányadó.
Ebben a Tagoknak Járó Kiadványban a 2017 áprilisában érvényes információkat gyűjtöttük össze,
melyek azóta megváltozhattak.

Naprakészek a Rendszerben tárolt személyes
adatai?

The People’s Pension Trustee Limited
Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QP.  
Telefonszám: 0300 2000 555  Fax: 01293 586801  www.bandce.co.uk  
Angliában és Wales-ben nyilvántartva a 8089267-es számon.
A szolgáltatásunk minőségének növelése érdekében a hívását rögzíthetjük.  

BR TPP 0066.0417

Gondoskodjon arról, hogy helyes a megadott e-mail
cím és telefonszám, hogy naprakész információkat
szolgáltathassunk Önnek a nyugdíjával kapcsolatban, és
bejelentkezés után megtekinthesse a számlaegyenlegét
(weboldal: www.bandce.co.uk/onlineaccount).

