
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
Tisztelt Pénztártagunk! 

 

Pénztárunk egyedülálló szolgáltatással kívánja bővíteni palettáját: megújítja a választható portfóliós rendszerét.  

Szeretnénk Önnel megismertetni ezt az új lehetőséget. 

Ön is hozzájárulhat az új szolgáltatás sikeréhez, ha a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és megküldésével segít felmérni 

az új portfóliók, az új befektetési rendszer iránti igényt, és egyben ez a nyilatkozat a megfelelő számú érdeklődés esetén 

portfólióválasztási nyilatkozatnak is minősül. 

Az új rendszerben a jelenlegi Klasszikus, Kiegyensúlyozott és Növekedési portfólió Bázis portfólió lesz. Megjelenik két 

kiegészítő portfólió: 

▪ Az Óvatos portfólió, amely a klasszikus portfóliónál is kockázatmentesebb, ezért alacsonyabb és kevésbé 

változékony hozamot képvisel, és 

▪ a Növekedési Plusz portfólió, amely a növekedési portfóliónál magasabb kockázat profillal rendelkezik, rövid 

távon változékonyabb, de hosszabb távon magasabb várható hozamokkal. 

 

 

 
Óvatos Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Növekedési Plusz 

Kiegészítő Bázis Kiegészítő 

 
Ön az új rendszerben az alábbi kombinációk szerint választhat az egyéni számla befektetési lehetőségei közül:  

1 Bázis portfólió 90% - 30% + 10% - 70% 1 Kiegészítő portfólió 

A két Kiegészítő portfólió a nevéből is fakadóan egy meglévő Bázis portfólió mellé választható befektetési forma. A 

Kiegészítő portfólió választása nem kötelező! Amennyiben Ön nem kíván Kiegészítő portfóliót választani, ezt a 

nyilatkozatot ne küldje vissza! 

A Kiegészítő portfólió választása a meglévő Bázis portfólió  maximum 70%-os mértékéig lehetséges, a számla minimum 

30%-ának a jelenleg ismert Bázis portfóliók egyikében kell maradnia.   

A megosztás nemcsak az aktuális egyenlegre, hanem a megosztást követő befizetésekre is érvényes. 

Az új rendszer Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezése folyamatban van. Bármelyik Kiegészítő portfólió 

létrehozásának feltétele, hogy az Ön és a többi pénztártag előzetes nyilatkozatai alapján az igények összességében elérjék 

az 500 millió forintot.  

A nyilatkozatokat 2020. szeptember 30-áig várjuk. Amennyiben a tervezett portfólió megosztási lehetőséggel élni kíván, 

küldje vissza nyilatkozatát. Az első megosztás díjmentes. 

Az „egyéni számla portfóliók közti megosztott módon történő befektetésére” vonatkozó Választható Portfóliós 

Rendszer Szabályzat tervezete és Befektetési Politika tervezete a Pénztár székhelyén és internetes honlapján 

(https://www.pannonianyp.hu/szabalyzatok/) megtekinthető. 

 

Budapest, 2020. július 24. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 Vokony János Pellei József 

 igazgatótanács elnöke ügyvezető 

 

 

* Jelen levelünk a 2020. július 24-ei nyilvántartási adatok alapján készült. 

Alacsonyabb, kiegyensúlyozottabb kockázat és hozam Magasabb, változékonyabb kockázat és hozam 


