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    Eszközalap
TKM 5 év 
kockázati 
tartamra

TKM 10 év 
kockázati 
tartamra

TKM 15 év 
kockázati 
tartamra

TKM 20 év 
kockázati 
tartamra

Megjegyzés
Limittől 
való ma-
ximális 
eltérés

Maraton magyar kötvény eszköz-
alap (HUF) 4,34% 3,60% 3,21% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,09%

Maraton magyar kötvény eszköz-
alap (HUF) 4,46% 3,68% 3,27% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,21%

Optimum 2030 céldátum eszköz-
alap (HUF) 5,18% 4,52% 4,16% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,93%

Optimum 2030 céldátum eszköz-
alap (HUF) 5,31% 4,60% 4,22% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,06%

Optimum 2040 céldátum eszköz-
alap (HUF) 5,18% 4,52% 4,16% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,93%

Optimum 2040 céldátum eszköz-
alap (HUF) 5,31% 4,60% 4,22% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,06%

Kincstár magyar kötvény eszköz-
alap (HUF) 4,81% 4,11% 3,75% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,56%

Kincstár magyar kötvény eszköz-
alap (HUF) 4,94% 4,19% 3,80% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,69%

Ritmus aktívan menedzselt ve-
gyes eszközalap (HUF) 5,08% 4,41% 4,05% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,83%

Ritmus aktívan menedzselt ve-
gyes eszközalap (HUF) 5,21% 4,49% 4,11% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,96%

Balance globális kötvény eszköz-
alap (HUF) 4,91% 4,22% 3,86% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,66%

Balance globális kötvény eszköz-
alap (HUF) 5,04% 4,30% 3,92% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,79%

Global Palace globális ingatlan 
részvény eszközalap (HUF) 5,31% 4,61% 4,23% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,06%

Aranysárkány kínai részvény esz-
közalap (HUF) 5,33% 4,63% 4,25% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,08%

Kasmír indiai részvény eszköz-
alap (HUF) 5,68% 5,02% 4,65% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,43%

MET-689 jelű Manhattan forint alapú, rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
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Global Top nemzetközi részvény 
eszközalap (HUF) 5,38% 4,68% 4,30% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,13%

Long Life nemzetközi részvény 
eszközalap (HUF) 5,46% 4,77% 4,39% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,21%

Korona magyar részvény eszköz-
alap (HUF) 4,43% 3,69% 3,31% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,18%

Korona magyar részvény eszköz-
alap (HUF) 4,56% 3,77% 3,37% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,31%

Euro Top európai részvény esz-
közalap (HUF) 5,27% 4,56% 4,18% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 1,02%

Balaton likviditási forint eszköz-
alap (HUF) 4,61% 3,89% 3,52% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,36%

Balaton likviditási forint eszköz-
alap (HUF) 4,73% 3,97% 3,57% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,48%

US Top amerikai részvény esz-
közalap (HUF) 5,09% 4,36% 3,98% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,84%
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MET-789 jelű Manhattan euró alapú, rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Eszközalap
TKM 5 év 
kockázati 
tartamra

TKM 10 év 
kockázati 
tartamra

TKM 15 év 
kockázati 
tartamra

TKM 20 év 
kockázati 
tartamra

Megjegyzés

Limittől 
való 

maximális 
eltérés

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR)  4,32% 3,98% 3,72%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,33% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,33% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,34% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,34% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,00% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,00% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,01% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,01% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,79%.

0,22%

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR)  4,47% 4,09% 3,80%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,47% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,09% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,10% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,10% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,10% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,86%.

0,30%
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Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR)  4,32% 3,98% 3,72%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,33% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,33% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,34% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,34% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,00% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,00% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,01% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,01% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,79%.

0,22%

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR)  4,47% 4,09% 3,80%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,47% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,09% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,10% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,10% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,10% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,86%.

0,30%

Ritmus aktívan mene-
dzselt vegyes eszközalap 
(EUR)

 4,23% 3,88% 3,61%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,23% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,24% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,24% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,24% 
 - 16 éves tartam esetén: 3,89% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,90% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,90% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,91% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,68%.

0,11%



5TCI_Detail_ALL_202208_P

2022.08.19.

Ritmus aktívan mene-
dzselt vegyes eszközalap 
(EUR)

 4,38% 3,98% 3,69%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,37% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,36% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,36% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,35% 
 - 16 éves tartam esetén: 3,99% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,99% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,99% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,99% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,75%.

0,19%

Aranysárkány kínai rész-
vény eszközalap (EUR)  4,49% 4,11% 3,82%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,49% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,49% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,48% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,48% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,12% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,12% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,13% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,13% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 23. évnél van: 3,88%.

0,32%

Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR)  4,07% 3,70% 3,43%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,06% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,06% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,06% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,06% 
 - 16 éves tartam esetén: 3,71% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,71% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,71% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,72% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,49%.
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Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR)  4,22% 3,80% 3,51%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 16 éves tartam esetén: 3,80% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,80% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,80% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,80% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,56%.

0,01%

Global Palace globális 
ingatlan részvény eszköz-
alap (EUR)

 4,48% 4,09% 3,81%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,48% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,47% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,47% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,46% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,10% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,10% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,11% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,11% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,87%.

0,31%

Kasmír indiai részvény 
eszközalap (EUR)  4,82% 4,49% 4,21%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,84% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,85% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,86% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,86% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,50% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,51% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,52% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,52% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 4,28%.

0,71%
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Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap 
(EUR)

 4,53% 4,16% 3,87%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,54% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,53% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,53% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,53% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,17% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,17% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,18% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,18% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,94%.

0,37%

Long Life nemzetközi 
részvény eszközalap 
(EUR)

 4,61% 4,25% 3,96%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
 A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 11 éves tartam esetén: 4,62% 
 - 12 éves tartam esetén: 4,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 4,62% 
 - 14 éves tartam esetén: 4,62% 
 - 16 éves tartam esetén: 4,25% 
 - 17 éves tartam esetén: 4,26% 
 - 18 éves tartam esetén: 4,27% 
 - 19 éves tartam esetén: 4,27% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 4,03%.

0,46%

Euro Top euróövezeti 
részvény eszközalap 
(EUR)

 3,72% 3,31% 3,03%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 16 éves tartam esetén: 3,31% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,31% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,31% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,31% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,08%.
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Euro Top euróövezeti 
részvény eszközalap 
(EUR)

 3,87% 3,42% 3,11%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 16 éves tartam esetén: 3,41% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,40% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,40% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,39% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 23. évnél van: 3,14%.

US Top amerikai részvény 
eszközalap (EUR)  4,27% 3,86% 3,56%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 16 éves tartam esetén: 3,86% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,86% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,86% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,85% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 23. évnél van: 3,61%.

0,06%

Tengerszem európai 
állampapír eszközalap 
(EUR)

 3,78% 3,38% 3,10%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 16 éves tartam esetén: 3,38% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,38% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,38% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,37% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,15%.
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Tengerszem európai 
állampapír eszközalap 
(EUR)

 3,93% 3,48% 3,17%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent be 
nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a követke-
zők: 
 - 16 éves tartam esetén: 3,47% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,47% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,46% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,46% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves tar-
tam felett a maximális TKM a 23. évnél van: 3,21%.
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MET-649 jelű Manhattan forint alapú, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Eszközalap
TKM 5 év 
kockázati 
tartamra

TKM 10 év 
kockázati 
tartamra

TKM 15 év 
kockázati 
tartamra

TKM 20 év 
kockázati 
tartamra

Megjegyzés
Limittől való 
maximális 

eltérés

Maraton magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 1,69% 1,65% 1,62%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,76% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 9 éves tartam esetén: 1,87% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,69% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,72% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,75% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,66% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,67% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,69% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,70% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,71% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,67%.

 

Maraton magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 1,73% 1,69% 1,65%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,88% 
 - 9 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,73% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,76% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,79% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,69% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,71% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,72% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,73% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,74% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,70%.
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Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,70% 2,66% 2,62%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,83% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,73% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,68%.

 

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,74% 2,70% 2,65%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,91% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,94% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,76% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,71%.
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Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,70% 2,66% 2,62%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,83% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,73% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,68%.

 

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,74% 2,70% 2,65%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,91% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,94% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,76% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,71%.
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Kincstár magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 2,26% 2,22% 2,18%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,35% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,22% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,24% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,27% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,28% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,24%.

 

Kincstár magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 2,29% 2,25% 2,22%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,37% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,46% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,39% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,27% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,32% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,27%.
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Ritmus aktívan 
menedzselt vegyes 
eszközalap (HUF)

2,58% 2,54% 2,51%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,61% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,56%.

 

Ritmus aktívan 
menedzselt vegyes 
eszközalap (HUF)

2,62% 2,58% 2,54%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,63% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,65% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,59%.
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Balance globális kötvény 
eszközalap (HUF) 2,38% 2,34% 2,30%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,50% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,34% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,39% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,41% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,36%.

 

Balance globális kötvény 
eszközalap (HUF) 2,41% 2,37% 2,33%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,41% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,43% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,44% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,39%.
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Global Palace globális 
ingatlan részvény 
eszközalap (HUF)

2,75% 2,71% 2,66%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,88% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,95% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,85% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,76% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,77% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,72%.

 

Aranysárkány kínai 
részvény eszközalap 
(HUF)

2,77% 2,73% 2,68%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,94% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,97% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,79% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,74%.
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Kasmír indiai részvény 
eszközalap (HUF) 3,19% 3,15% 3,11%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 3,27% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,33% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,37% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,40% 
 - 11 éves tartam esetén: 3,20% 
 - 12 éves tartam esetén: 3,24% 
 - 13 éves tartam esetén: 3,27% 
 - 14 éves tartam esetén: 3,30% 
 - 15 éves tartam esetén: 3,15% 
 - 16 éves tartam esetén: 3,17% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,19% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,21% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,22% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,17%.

 

Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap 
(HUF)

2,82% 2,78% 2,74%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,95% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,99% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,03% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,86% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,89% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,85% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,80%.
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Long Life nemzetközi 
részvény eszközalap 
(HUF)

2,92% 2,88% 2,84%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,05% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,09% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,13% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,96% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,99% 
 - 14 éves tartam esetén: 3,02% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,88% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,93% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,95% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,90%.

 

Korona magyar részvény 
eszközalap (HUF) 1,80% 1,76% 1,73%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,87% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,92% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,96% 
 - 9 éves tartam esetén: 1,98% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,86% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,89% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,77% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,82% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,78%.
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Korona magyar részvény 
eszközalap (HUF) 1,84% 1,79% 1,76%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,96% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,99% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,02% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,84% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,87% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,90% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,92% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,82% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,84% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,85% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,81%.

 

Euro Top európai részvény 
eszközalap (HUF) 2,69% 2,65% 2,61%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,76% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,86% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,89% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,76% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,72% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,66%.
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Balaton likviditási forint 
eszközalap (HUF) 2,01% 1,97% 1,94%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,08% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,13% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,17% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,05% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,08% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,10% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,98% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,02% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,04% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,99%.

 

Balaton likviditási forint 
eszközalap (HUF) 2,05% 2,01% 1,97%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,12% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,17% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,21% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,24% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,05% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,08% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,11% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,14% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,03% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,04% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,06% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,07% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,02%.
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US Top amerikai részvény 
eszközalap (HUF) 2,48% 2,43% 2,40%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,64% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,46% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,50% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,45%.
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MET-749 jelű Manhattan euró alapú, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Eszközalap
TKM 5 év 
kockázati 
tartamra

TKM 10 év 
kockázati 
tartamra

TKM 15 év 
kockázati 
tartamra

TKM 20 év 
kockázati 
tartamra

Megjegyzés
Limittől való 
maximális 

eltérés

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,52% 2,45% 2,32%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,56% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,54% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,44%.

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,57% 2,50% 2,38%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,83% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,59% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,50%.
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Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,52% 2,45% 2,32%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,56% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,54% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,44%.

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,57% 2,50% 2,38%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,83% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,59% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,50%.
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Ritmus aktívan mene-
dzselt vegyes eszközalap 
(EUR)

2,41% 2,34% 2,21%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,50% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,50% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,53% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,34% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,37% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,42% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,33%.

Ritmus aktívan mene-
dzselt vegyes eszközalap 
(EUR)

2,46% 2,39% 2,27%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,43% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,46% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,48% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,39%.
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Aranysárkány kínai rész-
vény eszközalap (EUR) 2,60% 2,53% 2,40%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,86% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,50% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,53% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,62% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,53%.

Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR) 2,21% 2,15% 2,02%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,37% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,25% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,11% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,15% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,18% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,23% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,13%.
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Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR) 2,26% 2,20% 2,08%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,52% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,35% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,39% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,17% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,23% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,28% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,19%.

Global Palace globális 
ingatlan részvény eszköz-
alap (EUR)

2,58% 2,51% 2,38%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,63% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,52% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,60% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,51%.
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Kasmír indiai részvény 
eszközalap (EUR) 3,00% 2,94% 2,79%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 3,10% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,18% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,23% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,28% 
 - 11 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 12 éves tartam esetén: 3,06% 
 - 13 éves tartam esetén: 3,10% 
 - 14 éves tartam esetén: 3,15% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,94% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,97% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,03% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,93%.

Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap 
(EUR)

2,65% 2,58% 2,45%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,67% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,58%.
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Long Life nemzetközi rész-
vény eszközalap (EUR) 2,74% 2,68% 2,54%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,91% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,97% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,01% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,88% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,64% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,77% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,67%.

Euro Top euróövezeti rész-
vény eszközalap (EUR) 1,79% 1,73% 1,61%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,88% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,95% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,03% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,87% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,70% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,73% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,76% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,80% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,72%.
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Euro Top euróövezeti rész-
vény eszközalap (EUR) 1,84% 1,78% 1,67%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,93% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,05% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,09% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,88% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,92% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,96% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,75% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,86% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,77%.

US Top amerikai részvény 
eszközalap (EUR) 2,32% 2,26% 2,13%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,41% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,37% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,41% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,22% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,34% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,25%.
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Tengerszem európai 
állampapír eszközalap 
(EUR)

1,86% 1,80% 1,68%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,95% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,02% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,07% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,11% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,90% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,94% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,98% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,77% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,87% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,79%.

Tengerszem európai 
állampapír eszközalap 
(EUR)

1,91% 1,85% 1,74%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,07% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,12% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,16% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,95% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,03% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,82% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,88% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,93% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,84%.
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MET-688 jelű MetLife Nyugdíjprogram forint alapú, rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás

Eszközalap TKMNy 5 év 
kockázati tartamra

TKMNy 10 év 
kockázati tartamra

TKMNy 15 év 
kockázati tartamra

TKMNy 20 év 
kockázati tartamra Megjegyzés Limittől való 

maximális eltérés
Maraton magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 3,98% 3,38% 2,96% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén.
Maraton magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 4,11% 3,46% 3,02% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén.
Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (HUF) 4,85% 4,34% 3,95% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén. 0,60%

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (HUF) 4,98% 4,42% 4,01% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,73%

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (HUF) 4,85% 4,34% 3,95% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén. 0,60%

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (HUF) 4,98% 4,42% 4,01% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,73%

Kincstár magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 4,47% 3,91% 3,51% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén. 0,22%

Kincstár magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 4,60% 4,00% 3,57% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,35%

Ritmus aktívan menedzselt 
vegyes eszközalap (HUF) 4,75% 4,22% 3,83% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén. 0,50%

Ritmus aktívan menedzselt 
vegyes eszközalap (HUF) 4,87% 4,31% 3,89% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,62%

Balance globális kötvény 
eszközalap (HUF) 4,57% 4,03% 3,63% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén. 0,32%

Balance globális kötvény 
eszközalap (HUF) 4,70% 4,11% 3,69% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,45%

Global Palace globális ingatlan 
részvény eszközalap (HUF) 4,98% 4,43% 4,02% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,73%

Aranysárkány kínai részvény 
eszközalap (HUF) 5,00% 4,45% 4,03% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,75%

Kasmír indiai részvény 
eszközalap (HUF) 5,37% 4,85% 4,45% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 1,12%

Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap (HUF) 5,05% 4,50% 4,09% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,80%
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Long Life nemzetközi részvény 
eszközalap (HUF) 5,13% 4,59% 4,18% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,88%

Korona magyar részvény 
eszközalap (HUF) 4,07% 3,48% 3,07% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén.
Korona magyar részvény 
eszközalap (HUF) 4,20% 3,56% 3,13% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén.
Euro Top európai részvény 
eszközalap (HUF) 4,93% 4,37% 3,96% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,68%

Balaton likviditási forint 
eszközalap (HUF) 4,26% 3,68% 3,28% Basic eszközalap kínálat 

választása esetén. 0,01%

Balaton likviditási forint 
eszközalap (HUF) 4,38% 3,76% 3,33% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,13%

US Top amerikai részvény 
eszközalap (HUF) 4,75% 4,17% 3,75% Premium eszközalap 

kínálat választása esetén. 0,50%
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MET-788 jelű MetLife Nyugdíjprogram euró alapú, rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás

Eszközalap
TKMNy 5 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 10 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 15 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 20 év 
kockázati 
tartamra

Megjegyzés

Limittől 
való 

maximális 
eltérés

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR) 4,06% 3,94% 3,63% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,13%

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR) 4,21% 4,04% 3,71% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,21%

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) 4,06% 3,94% 3,63% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,13%

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) 4,21% 4,04% 3,71% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,21%

Ritmus aktívan menedzselt 
vegyes eszközalap (EUR) 3,96% 3,83% 3,52% Basic eszközalap kínálat választása esetén. 0,02%

Ritmus aktívan menedzselt 
vegyes eszközalap (EUR) 4,12% 3,94% 3,60% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,10%

Aranysárkány kínai részvény 
eszközalap (EUR) 4,24% 4,07% 3,74% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,24%

Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR) 3,80% 3,64% 3,32% Basic eszközalap kínálat választása esetén.

Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR) 3,95% 3,75% 3,40% Premium eszközalap kínálat választása esetén.

Global Palace globális ingatlan 
részvény eszközalap (EUR) 4,22% 4,05% 3,72% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,22%

Kasmír indiai részvény 
eszközalap (EUR) 4,58% 4,46% 4,14% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,64%

Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap (EUR) 4,28% 4,12% 3,79% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,29%

Long Life nemzetközi részvény 
eszközalap (EUR) 4,36% 4,21% 3,88% Premium eszközalap kínálat választása esetén. 0,38%

Euro Top euróövezeti részvény 
eszközalap (EUR) 3,44% 3,24% 2,91% Basic eszközalap kínálat választása esetén.

Euro Top euróövezeti részvény 
eszközalap (EUR) 3,60% 3,34% 2,99% Premium eszközalap kínálat választása esetén.
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US Top amerikai részvény 
eszközalap (EUR) 4,00% 3,80% 3,46% Premium eszközalap kínálat választása esetén.

Tengerszem európai állampapír 
eszközalap (EUR) 3,50% 3,30% 2,98% Basic eszközalap kínálat választása esetén.

Tengerszem európai állampapír 
eszközalap (EUR) 3,66% 3,41% 3,06% Premium eszközalap kínálat választása esetén.
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MET-628 jelű MetLife Nyugdíjprogram forint alapú, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás

Eszközalap
TKMNy 5 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 10 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 15 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 20 év 
kockázati 
tartamra

Megjegyzés
Limittől való 
maximális 

eltérés

Maraton magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 2,23% 1,65% 1,62%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,21% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,19% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,69% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,72% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,75% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,66% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,67% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,69% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,70% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,71% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,67%.

Maraton magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 2,25% 1,69% 1,65%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,24% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,23% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,22% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,22% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,73% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,76% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,79% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,69% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,71% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,72% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,73% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,74% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,70%.
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Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,90% 2,66% 2,62%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,93% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,96% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,98% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,73% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,68%.

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,93% 2,70% 2,65%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,96% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,99% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,01% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,03% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,76% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,71%.
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Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,90% 2,66% 2,62%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,93% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,96% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,98% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,73% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,68%.

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (HUF) 2,93% 2,70% 2,65%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,96% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,99% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,01% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,03% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,76% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,71%.
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Kincstár magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 2,61% 2,22% 2,18%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,63% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,64% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,64% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,35% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,22% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,24% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,27% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,28% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,24%.

Kincstár magyar kötvény 
eszközalap (HUF) 2,63% 2,25% 2,22%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,64% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,39% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,27% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,32% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,27%.
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Ritmus aktívan mene-
dzselt vegyes eszközalap 
(HUF)

2,82% 2,54% 2,51%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,85% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,89% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,91% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,61% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,56%.

Ritmus aktívan mene-
dzselt vegyes eszközalap 
(HUF)

2,85% 2,58% 2,54%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,88% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,94% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,63% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,65% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,59%.
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Balance globális kötvény 
eszközalap (HUF) 2,69% 2,34% 2,30%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,72% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,34% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,39% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,40% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,36%.

Balance globális kötvény 
eszközalap (HUF) 2,71% 2,37% 2,33%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,76% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,41% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,43% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,44% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,39%.
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Global Palace globális 
ingatlan részvény eszköz-
alap (HUF)

2,94% 2,71% 2,66%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,97% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,02% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,04% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,85% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,76% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,77% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,72%.

Aranysárkány kínai rész-
vény eszközalap (HUF) 2,95% 2,73% 2,68%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,98% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,01% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,03% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,05% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,75% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,79% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,74%.
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Kasmír indiai részvény 
eszközalap (HUF) 3,23% 3,15% 3,11%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 3,29% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,33% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,37% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,40% 
 - 11 éves tartam esetén: 3,20% 
 - 12 éves tartam esetén: 3,24% 
 - 13 éves tartam esetén: 3,27% 
 - 14 éves tartam esetén: 3,30% 
 - 15 éves tartam esetén: 3,15% 
 - 16 éves tartam esetén: 3,17% 
 - 17 éves tartam esetén: 3,19% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,21% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,22% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 3,17%.

Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap 
(HUF)

2,99% 2,78% 2,74%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 3,02% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,05% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,08% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,10% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,86% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,89% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,80% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,85% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,80%.
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Long Life nemzetközi 
részvény eszközalap 
(HUF)

3,05% 2,88% 2,84%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 3,09% 
 - 7 éves tartam esetén: 3,12% 
 - 8 éves tartam esetén: 3,15% 
 - 9 éves tartam esetén: 3,18% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,96% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,99% 
 - 14 éves tartam esetén: 3,02% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,88% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,92% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,93% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,95% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,90%.

Korona magyar részvény 
eszközalap (HUF) 2,30% 1,76% 1,73%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,28% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,28% 
 - 9 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,86% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,89% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,77% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,82% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,78%.
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Korona magyar részvény 
eszközalap (HUF) 2,32% 1,79% 1,76%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,87% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,90% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,92% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,84% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,85% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,81%.

Euro Top európai rész-
vény eszközalap (HUF) 2,90% 2,65% 2,61%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,93% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,95% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,97% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,99% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,76% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,72% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,66%.
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Balaton likviditási forint 
eszközalap (HUF) 2,44% 1,97% 1,94%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,05% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,08% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,10% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,98% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,02% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,04% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,99%.

Balaton likviditási forint 
eszközalap (HUF) 2,47% 2,01% 1,97%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,05% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,08% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,11% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,14% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,03% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,04% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,06% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,07% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,02%.
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US Top amerikai részvény 
eszközalap (HUF) 2,75% 2,43% 2,40%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,81% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,82% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,46% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,50% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,45%.
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MET-728 jelű MetLife Nyugdíjprogram euró alapú, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás

Eszközalap
TKMNy 5 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 10 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 15 év 
kockázati 
tartamra

TKMNy 20 év 
kockázati 
tartamra

Ajánlott limit alatt
Limittől 

való 
eltérés

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,14% 2,45% 2,32%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,56% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,56% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,53% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,44%.

 

Optimum 2030 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,18% 2,50% 2,38%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,53% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,59% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,50%.
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Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,14% 2,45% 2,32%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,56% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,56% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,42% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,53% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,44%.

 

Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) 2,18% 2,50% 2,38%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,53% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,66% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,59% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,50%.
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Ritmus aktívan menedzselt 
vegyes eszközalap (EUR) 2,07% 2,34% 2,21%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,21% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,47% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,49% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,53% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,34% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,37% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,42% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,33%.

 

Ritmus aktívan menedzselt 
vegyes eszközalap (EUR) 2,10% 2,39% 2,27%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,24% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,44% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,51% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,36% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,43% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,48% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,39%.
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Aranysárkány kínai rész-
vény eszközalap (EUR) 2,19% 2,53% 2,40%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,34% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,46% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,69% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,73% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,50% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,53% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,60% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,62% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,53%.

 

Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR) 1,94% 2,14% 2,02%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,07% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,17% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,25% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,25% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,30% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,11% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,15% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,18% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,23% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,13%.
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Balance globális kötvény 
eszközalap (EUR) 1,97% 2,20% 2,08%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,10% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,21% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,35% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,31% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,35% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,39% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,17% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,20% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,23% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,28% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,19%.

 

Global Palace globális 
ingatlan részvény eszköz-
alap (EUR)

2,18% 2,51% 2,38%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sáv-
ok a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,33% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,54% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,61% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,63% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,48% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,52% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,58% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,60% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 
éves tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 
2,51%.
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Kasmír indiai részvény 
eszközalap (EUR) 2,47% 2,94% 2,79%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,63% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,77% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,87% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,95% 
 - 11 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 12 éves tartam esetén: 3,06% 
 - 13 éves tartam esetén: 3,10% 
 - 14 éves tartam esetén: 3,15% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,90% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,94% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,97% 
 - 18 éves tartam esetén: 3,00% 
 - 19 éves tartam esetén: 3,03% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,93%.

 

Global Top nemzetközi 
részvény eszközalap 
(EUR)

2,23% 2,58% 2,45%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,38% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,50% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,70% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,78% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,55% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,59% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,62% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,65% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,67% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,58%.
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Long Life nemzetközi rész-
vény eszközalap (EUR) 2,29% 2,68% 2,54%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,57% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,67% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,79% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,84% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,88% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,64% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,68% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,71% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,74% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,77% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,67%.

 

Euro Top euróövezeti rész-
vény eszközalap (EUR) 1,65% 1,73% 1,61%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,77% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,92% 
 - 9 éves tartam esetén: 1,97% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,87% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,90% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,70% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,73% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,76% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,80% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,72%.
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Euro Top euróövezeti rész-
vény eszközalap (EUR) 1,69% 1,78% 1,67%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,89% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,96% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,01% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,88% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,92% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,96% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,75% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,78% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,81% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,86% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,77%.

 

US Top amerikai részvény 
eszközalap (EUR) 2,01% 2,25% 2,13%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A fent 
be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok a 
következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 2,14% 
 - 7 éves tartam esetén: 2,25% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,34% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,40% 
 - 11 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 12 éves tartam esetén: 2,37% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,41% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,45% 
 - 15 éves tartam esetén: 2,22% 
 - 16 éves tartam esetén: 2,26% 
 - 17 éves tartam esetén: 2,29% 
 - 18 éves tartam esetén: 2,32% 
 - 19 éves tartam esetén: 2,34% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 2,25%.
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Tengerszem európai állam-
papír eszközalap (EUR) 1,70% 1,80% 1,68%

Basic eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,82% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 8 éves tartam esetén: 1,98% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,03% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,90% 
 - 13 éves tartam esetén: 1,94% 
 - 14 éves tartam esetén: 1,98% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,77% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,80% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,83% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,87% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,79%.

 

Tengerszem európai állam-
papír eszközalap (EUR) 1,74% 1,85% 1,74%

Premium eszközalap kínálat választása esetén. 
A TKM érték a tartam során nem monoton csökkenő. A 
fent be nem mutatott köztes évekre vonatkozó TKM sávok 
a következők: 
 - 6 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 7 éves tartam esetén: 1,95% 
 - 8 éves tartam esetén: 2,02% 
 - 9 éves tartam esetén: 2,07% 
 - 11 éves tartam esetén: 1,90% 
 - 12 éves tartam esetén: 1,95% 
 - 13 éves tartam esetén: 2,00% 
 - 14 éves tartam esetén: 2,03% 
 - 15 éves tartam esetén: 1,82% 
 - 16 éves tartam esetén: 1,85% 
 - 17 éves tartam esetén: 1,88% 
 - 18 éves tartam esetén: 1,91% 
 - 19 éves tartam esetén: 1,93% 
A TKM érték 20 év felett nem monoton csökkenő. 20 éves 
tartam felett a maximális TKM a 24. évnél van: 1,84%.

 

Megjegyzés(ek):
Az Optimum 2030 céldátum eszközalap (HUF), az Optimum 2040 céldátum eszközalap (HUF), az Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) és az Optimum 2040 céldátum 
eszközalap (EUR) esetén a TKM értékek a bemutatott tartamok végéig az adott céldátum alappal számolva kerültek meghatározásra.
A MET-628 és MET-728 jelű termékeknél 5 éves tartam esetén a Biztosító 5 éves járadék formájában nyújtja a szolgáltatást, a bemutatott TKM értékek a felhalmozási és a 
járadékfizetési szakaszra együttesen kerültek meghatározásra.


