
2018.07.10 
 
 

Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés 
TKM 5 év 
kockázati 
tartamra 

TKM 10 év 
kockázati 
tartamra 

TKM 15 év 
kockázati 
tartamra 

TKM 20 év 
kockázati 
tartamra 

Megjegyzés 

Manhattan 689 
élethosszig 

tartó 
folyamatos  

         3,86% –  
5% 

   3,32% – 
4,53% 

   3,03% – 
4,26% 

A TKM értékek nem monoton csökkenőek 

minden eszközalap esetében a 15-20 éves 

tartamok között. A TKM érték 20 év felett 

nem monoton csökkenő. 20 éves tartam 

felett a maximális TKM a Euro Palace 

európai ingatlan részvény eszközalap 

(HUF) PREMIUM eszközalap kínálat 

esetében a 24. évnél van: 4,29%. 

Manhattan € 789 
élethosszig 

tartó 
folyamatos  

   3,86% – 
4,79% 

   3,46% – 
4,44% 

   3,19% – 
4,18% 

A TKM értékek nem monoton csökkenőek 

minden eszközalap esetében a 10-15, 15-20 

éves tartamok között. A TKM érték 20 év 

felett nem monoton csökkenő. 20 éves 

tartam felett a maximális TKM a Euro 

Palace európai ingatlan részvény 

eszközalap (EUR) PREMIUM eszközalap 

kínálat esetében a 24. évnél van: 4,24%. 

Manhattan 649 
élethosszig 

tartó 
egyszeri 

 1,5% –  
2,75% 

1,5% –  
2,77% 

 
    1,52% – 

2,78% 

A TKM értékek nem monoton csökkenőek 

minden eszközalap esetében az 5-10, 10-15, 

15-20 éves tartamok között. A TKM érték 

20 év felett nem monoton csökkenő. 20 

éves tartam felett a maximális TKM a Euro 

Palace európai ingatlan részvény 

eszközalap (HUF) PREMIUM eszközalap 

kínálat esetében a 24. évnél van: 2,87%.  

Manhattan € 749 
élethosszig 

tartó 
egyszeri 

   1,81% – 
2,82% 

      1,79% –  
2,8% 

 
   1,73% – 

2,72% 

A TKM értékek nem monoton csökkenőek 

minden eszközalap esetében az 5-10, 10-15, 

15-20 éves tartamok között. A TKM érték 

20 év felett nem monoton csökkenő. 20 

éves tartam felett a maximális TKM a Euro 

Palace európai ingatlan részvény 

eszközalap (EUR) PREMIUM eszközalap 

kínálat esetében a 24. évnél van: 2,84%.  
 
 
 
 



2018.07.10 

Terméknév 
Termék-

kód 
Tartam Díjfizetés 

TKMNy 5 év 
kockázati 
tartamra 

TKMNy 10 év 
kockázati 
tartamra 

TKMNy 15 év 
kockázati 
tartamra 

TKMNy 20 év 
kockázati 
tartamra 

Megjegyzés 

MetLife 
Nyugdíjprogram 

688 
fix 

tartamos 
folyamatos  

   3,55% – 
4,73% 

      3,15% –  
4,4% 

   2,81% – 
4,08%  

MetLife 
Nyugdíjprogram € 

788 
fix 

tartamos 
folyamatos  

   3,59% – 
4,54% 

   3,36% – 
4,38% 

   3,04% – 
4,07%  

MetLife 
Nyugdíjprogram 

628 
fix 

tartamos 
egyszeri 

 1,5% –  
2,75% 

 1,5% –  
2,77% 

 
   1,52% – 

2,78% 

A TKM értékek nem monoton csökkenőek 

minden eszközalap esetében az 5-10, 10-

15 , 15-20 éves tartamok között. A TKM 

érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 

20 éves tartam felett a maximális TKM a 

Euro Palace európai ingatlan részvény 

eszközalap (HUF) PREMIUM eszközalap 

kínálat esetében a 24. évnél van: 2,87%.  

MetLife 
Nyugdíjprogram € 

728 
fix 

tartamos 
egyszeri 

   1,81% – 
2,82% 

     1,79% –  
2,8% 

 
   1,73% – 

2,72% 

A TKM értékek nem monoton csökkenőek 

minden eszközalap esetében az 5-10, 10-

15 , 15-20 éves tartamok között. A TKM 

érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 

20 éves tartam felett a maximális TKM a 

Euro Palace európai ingatlan részvény 

eszközalap (EUR) PREMIUM eszközalap 

kínálat esetében a 24. évnél van: 2,84%. 
 


