
PNYP_20230307 

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11. 

Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 50. 
Telefon: (1) 478 4000 
Adószám: 18067879-2-42 

Internet: www.pannonianyp.hu 

FELTÉTELES PORTFÓLIÓ 

MEGOSZTÁSI NYILATKOZAT 

Kizárólag a Borostyán kiegészítő portfólió választása esetén! 

Pénztártag adatai 

Pénztári (tagsági) azonosító: 

Előnév: __ Vezetéknév: __________________ Utónév: ______________ 

Születési hely: _____________________ Születési idő: ..

Értesítési cím:  __________________________________ 

A Pannónia Nyugdíjpénztár „egyéni számla portfóliók közti megosztott módon történő befektetésére” vonatkozó Választható 

Portfóliós Rendszer Szabályzatának és Befektetési Politikájának ismeretében nyilatkozom, hogy egyéni számlámat az érvényes 

portfólió besorolásomtól eltérően, az alábbi egyik Bázis és a Borostyán Kiegészítő portfólió között kívánom 

megosztani a megjelölt arányoknak megfelelően. 

Az egyes portfóliók eszközösszetételét, a portfóliók kockázataira, várható hozamaira és hozamingadozásaira vonatkozó 

információkat megismertem. Tudomásul veszem, hogy csak egy Bázis portfólió választható (a jelenleg érvényes portfólióm vagy 

egy másik portfólió is megjelölhető). A Bázis + Kiegészítő portfólió megosztási arányainak együttesen 100%-nak kell lennie. 

Portfólió részarány (a választást a megfelelő mezőben elhelyezett X-el kell 

jelölni)  

B á z i s  p o r t f ó l i ó k 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

Zafír (korábban: Klasszikus) 

Smaragd (korábban:Kiegyensúlyozott)  

Rubin (korábban: Növekedési) 

K i e g é s z í t ő p o r t f ó l i ó 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Borostyán (korábban:Óvatos) 

TUDTA? 

▪ Amennyiben 2023. április 30-ig nyilatkozik az Borostyán portfólió választásáról, részt vehet az Óvatos nyereményjátékunkban is!

Tudomásul veszem, hogy: 

▪ Az „egyéni számla portfóliók közti megosztott módon történő befektetésére” vonatkozó Választható Portfóliós Rendszer 
Szabályzat és Befektetési Politika a Pénztár székhelyén és internetes honlapján (https://www.pannonianyp.hu/szabalyzatok/) 
megtekinthető.

▪ Amennyiben választásom nem egyértelmű, a választott Bázis portfólió és a választott Kiegészítő portfólió arányai együttesen 
nem 100%, vagy választásom egyéb okból a szabályoknak nem megfelelő, nyilatkozatom elutasításra kerül, megtakarításom az 
aktuálisan nyilvántartott portfólió(k)ban marad.

▪ A nyilatkozattétel feltételes. A feltételes nyilatkozásra 2023. április 30-áig van lehetőség, a Pénztár a nyilatkozatokat 2023. 

május 31-éig összesíti. A Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén – a portfólió 
várható befektethető vagyona eléri az 100 millió Ft-ot – a Borostyán kiegészítő portfólió elindul, és a portfólió váltás 2023. 
július 03. napjával történik meg.  A megtörtént portfólióváltásról a Pénztár számszaki igazolást állít ki.

▪ Amennyiben az általam választott Borostyán Kiegészítő portfólió nem indul el, megtakarításom az aktuálisan 
nyilvántartott portfólióban marad, így jelen nyilatkozat elutasításra kerül, melyről a Pénztár tájékoztatást küld.

▪ A Borostyán Kiegészítő portfólió elindulásáról vagy el nem indulásáról a Pénztár az ügyfélszolgálatán kihelyezett 

hirdetményben, továbbá internetes honlapján ad tájékoztatást.

▪ A portfólió befektethető vagyonának az induláshoz szükséges minimum korlátja jelenleg 100 millió Ft.

▪ A nyilatkozat eredeti formában, postai  úton vagy a Pénztár ügyfélszolgálatán személyesen, illetve elektronikusan aláírt 
dokumentum formájában az epapir@pannonianyp.hu e-mail címen nyújtható be. A nem  eredeti formában kitöltött és aláírt 
(fénymásolat) nyilatkozatot a Pénztár érvénytelennek tekinti. Portfólióváltás telefonon, -az elektronikusan aláírt dokumentum 
kivételével - e-mailben vagy telefaxon nem kezdeményezhető.

Kelt: __________________, 202...___________________________________ 

pénztártag aláírása 

https://www.pannonianyp.hu/lehet-az-ovatos-is-szerencses/



