Gondoljon

gyermekei
jövőjére!

Szeretné megalapozni gyermekei jövőjét?
Olvassa el tájékoztatónkat, hogy megtudja, hogyan
gondoskodhat anyagi biztonságukról!

BEFEKTETÉSEK
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Milyen
kérdésekben segít
ez a tájékoztató

Önnek?
Mi az a

Mi is az a

Startbabakötvény? számla?

?????

Hogyan Milyen megtakarítási
forma érhető még el
a Start-számlán lévő
összeget?

növelhetem

gyermekem
számára?

Egy szülő számára a gyermekei biztonsága a
legfontosabb. Nincs ez másként akkor sem, ha
pénzügyekről beszélünk. Tájékoztatónkból
több előtakarékossági formát is megismerhet.

Mi az a Startszámla és a
Babakötvény?
A
magyar állam a 2005. december 31.
után született gyermekek részére a Magyar
Államkincstár által automatikusan nyitott
Kincstári letéti Start-számlára egyszeri életkezdési támogatást folyósít, amely 2017-ben
42.500 forint. Ez az összeg az infláció (fogyasztói árindex) mértékével kamatozik. Erre a
számlára magánszemélyek által egyéni
befizetések kezdeményezésére nincs
lehetőség. A kiskorú gyermek szülője, gondviselője azonban egy díjmentes, úgynevezett
Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat
az Államkincstárnál, amelyre áthelyezheti az
állami életkezdési támogatás összegét a kincstári letéti Start-számláról. Erre a számlára
már befizetésre is van lehetőség. További
előnye, hogy a gyermek 18 éves koráig felhalmozott megtakarítás és hozam adó-, illetékés járulékmentes.
A Kincstári Start-értékpapírszámlán megtakarított összeget – a tőkét és a támogatásokat –,
valamint az éves kamatokat automatikusan
Babakötvénybe fektetik be, ami egy változó
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kamatozású állampapír. A Babakötvény után
járó esedékes összegek és a tőke a gyermek
18. életévének betöltése – de legkorábban a
Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitását
követő 3. év – után visszaváltható, vagy lejáratkor a Kincstár a tőke kamattal növelt összegét
kifizeti az ügyfél részére.

NE FELEDJE!
A Kincstári letéti Start-számla megnyitásáról a Magyar Államkincstár postai úton küld
értesítést, Kincstári Start-értékpapírszámla
megnyitásáról azonban Önnek kell intézkednie.

Hogyan változik a Kincstári
Start-értékpapírszámlán és
letéti számlán lévő összeg?
A gyermek születési évéhez igazodó Babakötvény-sorozat évente a KSH által közzétett előző éves infláció és a kamatprémium
összegének százalékos mértékével kamatozik.

Előző évi
infláció

+

Prémium

=

Kamat

Ezzel szemben a Kincstári letéti Start-számlán
lévő összeg évente az előző évi infláció mértékével növekszik.

Hogyan növelhetem a Kincstári
Start-értékpapírszámlán lévő 		
összeget?
Amíg gyermeke be nem tölti a 18. életévét, addig – átutalással, bankkártyás fizetéssel, illetve készpénzben – tetszőleges
alkalommal bármekkora összeg befizethető a Kincstári Start-értékpapírszámlára. A
Magyar Államkincstár internetes rendszerén, a
Webkincstáron keresztül otthonról, ingyenes
bankkártyás fizetéssel is megteheti ezt.
A 2016-ban hatályos jogszabályok alapján a
Kincstári Start-értékpapírszámlára történő, természetes személyek befizetései után további
állami támogatás jár. Ennek mértéke az éves
befizetés 10%-a, de maximum 6.000 forint,
amely a Kincstári Start-értékpapírszámlán automatikusan jóváírásra, illetve befektetésre kerül
a megfelelő sorozatú Babakötvénybe.
Példaként vegyük, hogy 42.500 forint az egyszeri
életkezdési támogatás mértéke, melyet a Magyar
Államkincstár a gyermek születésekor jóváír a
Kincstári letéti Start-számlán. Kincstári Startértékpapírszámla megnyitása és havi 5.000
forint befizetése esetén érhető el a maximális
támogatás.
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Tételezzük fel, hogy minden évben csak annyit
fizetünk be, amennyi a maximális támogatáshoz
szükséges. A példában 1,5%-os inflációval és
3%-os kamatprémiummal számoltunk, így
a 18. év végére a számla egyenlege közel 2
millió forint lehet.

A kincstáriállampapír-értékesítési pontokon
kizárólag készpénzmentes szolgáltatások biztosítottak.

Van díja, költsége a
Kincstári Startértékpapírszámla
fenntartásának?
A számla megnyitásáért, vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételéért, a megbízások
teljesítéséért és kifizetésért a Magyar Államkincstár díjat nem számít fel.
Az aktuális feltételekről, kérjük, mindig tájékozódjon!

Hol és hogyan vásárolhatok
Babakötvényt?
Babakötvényt vásárolhat a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatán személyesen, a megnyitott Kincstári Start-értékpapírszámlához
kapcsolódó elektronikus forgalmazási csatornákon – Webkincstár- és MobilKincstár-,
illetve TeleKincstár-jogosultság birtokában
interneten vagy okostelefonra letöltött mobilapplikáción keresztül –, valamint telefonon.

NE FELEDJE!
A Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő
Babakötvény kamata 2017-ben az előző éves
infláció értéke felett további 3% kamatprémium.

Ki veheti fel az összeget a
számláról?
A Kincstári Start-értékpapírszámlán, ennek
hiányában a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott összeget a gyermek veheti fel, 18.
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életévének betöltését követően bármikor,
de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől. A gyermek halála
esetén az örökös jogosult a megtakarított öszszeg felvételére az öröklési bizonyítvány vagy
a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését
követően.
A gyermeke nagykorúságáig keletkezett hozam, illetve a megtakarítások összege is
adó-, illeték- és járulékmentes.

Mire fordítható a felvett
összeg?
A megtakarított összeg jogszabályban meghatározott célokra használható fel, például:
tanulmányokra,
lakhatásra,
pályakezdésre,
gyermekvállalás feltételeinek megteremtésére.

Összefoglalva:
Az egyszeri életkezdési támogatás a 2005.
december 31. után született valamennyi
gyermeket megilleti.
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Az egyszeri életkezdési támogatás mértéke
jelenleg 42.500 forint, amely a Kincstári letéti Start-számlán kerül automatikusan jóváírásra.
Start-értékpapírszámla nyitása esetén ezt az
összeget tovább növelheti a szülő, hozzátartozó, amelyhez befizetésarányosan évente
további maximum 6000 forint állami támogatás érhető el.
Start-értékpapírszámla nyitására és a befizetésarányos állami támogatás elérésére a 2006
előtt született gyermekek esetében is van
lehetőség.
Kincstári Start-értékpapírszámla külön rendelkezés alapján nyitható.
A számla egyenlegét gyermeke 18 éves
korától használhatja fel, jogszabályban
meghatározott célokra.
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Milyen további
megtakarítási
lehetőség nyílik
gyermekem 		
számára?
Gyermekei anyagi biztonsága érdekében több
lépést is tehet.
Lakáscélú előtakarékosság
A lakáscélú előtakarékosság szintén államilag
támogatott megtakarítási forma. Azoknak
ajánlott, akik biztonságosan, a betéti kamatoknál magasabb hozamot szeretnének elérni és az összeget mindenképpen lakáscélra
(például: vásárlásra, korszerűsítésre) szeretnék fordítani.
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előtakarékosság” című Pénzügyi Navigátor Füzetben talál.

Életbiztosítás
Gyermekéről gondoskodhat úgy is, hogy akár
kockázati (halál esetére szóló), akár megtakarítási jellegű életbiztosítási szerződést köt,
és annak kedvezményezettjeként gyermekét jelöli meg. Az életbiztosítási összeg nem
része a hagyatéknak, így a kifizetésről nem a
közjegyző rendelkezése, hanem a biztosítás
alapján kerül sor.
A biztosításokról további információkat a 14.
számú, „Védje önmagát és értékeit biztosítással!”
című Pénzügyi Navigátor Füzetben talál.
Gyermekeinek anyagi támogatása érdekében
számos lépést tehet. Tájékozódjon, és válassza
az optimális megoldást!

A lakáscélú előtakarékosság nagy előnye a
– feltételek teljesülése esetén – garantált állami támogatás. A befizetések után az állam
30% támogatást ad, maximum 10 évre, legfeljebb évente 72 000 forint összegben.
A megtakarítások után felhalmozott hozam
kamatadómentes.
További előny, hogy a megtakarított összeget közeli hozzátartozó, így a gyermek is felhasználhatja.
A lakáscélú előtakarékosságról további információkat a 18. számú, „Tervezzen előre! – Lakáscélú
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E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
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honlapon.

BEFEKTETÉSEK

