Információ…
Érték...
Minőség…

NYUGDÍJRENDSZERÜNK
2017/2018

www.systemmedia.hu

Előadónk:
Dr. Kovács Szabolcs, munkajogász

Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna,
jogász, társadalombiztosítási szakértő

Ajánló:
A-tól Z-ig áttekintjük a társadalombiztosítási nyugellátás aktuális
szabályait. Előadóink egységes szerkezetben mutatják be a
nyugellátási és egyéb járandóságok aktualitásait, a munkajogi
aktualitásokat, hogy - részvétele esetén - fáradságos utánajárás
helyett rendszerbe szedetten kapjon képet a szabályokról. Tegye
fel saját kérdéseit a konzultáció során!
Témakörök:

Időpont és helyszín:
2017. november 30. csütörtök
09.30 -16.00 óráig.
Regisztráció 8.30 órától.
Hotel Hungaria City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Részvételi díj:
24 700Ft + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő

Nyugdíjrendszerünk ▪ A finanszírozás módja, problémái ▪ Saját
jogú ellátások ▪ Öregségi nyugdíj ▪ Saját jogú ellátások ▪ Nők
kedvezményes nyugdíja ▪ Szolgálati idő- jogosultság idő
elhatárolása ▪ Milyen időszakok minősülnek jogosultsági időnek ▪ A
nyugdíj alapját képező átlagkeresetről– járulék-fizetés és nyugdíj
összege ▪ Röviden a számítás módjáról ▪ Milyen időszak
kereseteiből kell kiszámítani a nyugdíj- alapot képező átlagot ▪ A
korhatár előtti ellátásokról- ki lehet jogosult korhatár előtti
ellátásra? ▪ Keresőtevékenység nyugdíj és korhatár előtti elállás
mellett ▪ Nyugdíjas foglalkoztatás 2018. január 1-től ▪
Hozzátartozói ellátások ▪ Árvaellátás ▪ Igényérvényesítés módja ▪
Méltányosság lehetősége a nyugdíjrendszerben ▪ Megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai (várható változás 2018.
január 1-től) ▪ Az ellátások folyósítása ▪ A várható változásokról
2018-tól ▪ Kapcsolódó munkajogi szabályok ▪ Szakmai konzultáció

Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények.

JELENTKEZÉS

„Nyugdíjrendszerünk 2017/2018” 2017.11.30.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪
Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza a reggeli
büfé, az üdítők, kávé költségeit,
melyek
közterheit
a
résztvevő
cégének kell megfizetni. Ezért a
számlát megbontjuk felnőttoktatásra
és étkezésre.
Lemondást csak írásban fogadunk el a
rendezvényt megelőző 3. munkanapig.
Ezt követő lemondás esetén a
részvételi díj 50% + áfa költségét
adminisztrációs díjként számlázzuk.
Lemondás
hiányában
a
teljes
részvételi díjat kiszámlázzuk.

Cégnév: .........................................................................................
Cím:

..........................................................................................

Jelentkező neve:

............................................................................

Beosztás:

................................ E-mail: ..........................................

Telefon:

............................... Fax: ..............................................

Kérek ebédet:

Vegetáriánus menüt kérek:

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

E-mail cím: .........................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.
A jelentkezési feltételeket elfogadom:

Kelt: 2017……………………………..

P. H.

……………………………………………………

