Babakötvényt a Kincstárból
2013. december 2-t l vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól
eltelt id szak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar
Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek
születését követ en. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem
egészíthet ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció
mértékével. A szül knek lehet ségük van azonban arra, hogy az összeget a Magyar
Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Startértékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek
születési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-,
járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamid végéig. Erre a számlára a szül k,
törvényes képvisel k és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul
– fizethetnek be forint összegeket.
A szül k, a törvényes képvisel k és a hozzátartozók a 2006. január 1. el tt született
gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett – Startértékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes,
illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben,
átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehet
bármely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálaton, valamint kiegészít szerz dés birtokában a Kincstár WebKincstár
forgalmazó csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%ának megfelel , de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett
megtakarítás és hozam mentesül mindennem adó, járulék és illeték alól.
A kedvez feltételek miatt a szül knek érdemes megfontolniuk, hogy a korábban banknál
vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstárhoz. Els lépésként az ügyfélnek a Kincstár
valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Startértékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéz által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt –
kitöltés után – az ügyfélnek a korábbi számlavezet höz kell benyújtania, és ezen
nyomtatvány alapján a számlavezet a nála vezetett Start-számla megszüntetésével
egyidej leg az addig összegy lt összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja. A
Kincstárhoz érkezett összeg ezt követ en külön rendelkezés nélkül automatikusan
befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelel sorozatú Babakötvénybe.

A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
a szül
(vagy a gyermek törvényes képvisel jének) személyazonosító
kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája,
a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre
áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,
gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
annak a szül nek az egyetért nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos b vebb információért hívja a Magyar Államkincstár
Call
Centerét
(06-1-452-2900),
látogasson
el
a
Kincstár
honlapjára
(www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár Nógrád
Megyei Igazgatóság állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhet ségeken:
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.
Ügyfélfogadás: hétf , kedd, csütörtök: 8.00-16.00,
szerda: 8.00-18.00,
péntek: 8.00-15.00.
Telefon: +36-32-620-832, +36-32-620-842, +36-32-620-848,
+36-32-620-849, +36-32-620-851;
Telefax: +36-32-620-805;
e-mail: api.nog@allamkincstar.gov.hu

