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Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár belépési nyilatkozata
Tagsági azonosító szám (A pénztár tölti ki!):

A nyugdíjpénztár példányaAllianz Hungária Nyugdíjpénztár
1242 Budapest, Pf. 471
Tel.: 06-40-429-429 Fax: 06-1- 429-1540 
E-mail: nypenztar@allianz.hu Web: www.allianz.hu

I. A belépõ adatai (A belépõ tölti ki!)

Név: 

Születéskori név: 

Anyja születéskori neve:

Adóazonosító jele: Állampolgárság: 

Születési hely, idõ: , év hó nap      Neme: férfi nõ 

Lakcím:

Magyarországi értesítési cím:

Telefonszám: E-mail cím: 

II. Tagdíjvállalással kapcsolatos adatok

Vállalt tagdíj forint, vagy a bruttó bér  százaléka

ebbõl egyéni tagdíj forint, vagy a bruttó bér  százaléka

ebbõl munkáltatói tagdíj forint, vagy a bruttó bér  százaléka

A vállalt havi tagdíj (egyéni és munkáltató által átvállalt) összege nem lehet kevesebb az Alapszabályban meghatározott 4000 Ft/hó egységes tagdíjnál. Ha a vállalt tagdíj és 
a tagdíjfizetési módja jelölés hiányzik, akkor egyéni tagdíjfizetés esetén csekk, munkáltatói tagdíjátvállalás esetén pedig munkáltatói átutalás kerül rögzítésre. 
A tagdíjat az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000416-21970437 bankszámlára kérjük átutalni. 

III. Átlépési nyilatkozat
Átlépés esetén az elõzõ nyugdíjpénztár neve:
Alulírott megbízom az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy a jelen nyilatkozatban kifejezett átlépési szándékommal egyezõen, az átadó nyugdíjpénztár elõtt nevemben
és helyettem, az átlépés lebonyolítása érdekében teljes jogkörrel eljárjon. 

IV. Portfólió választási nyilatkozat
Portfólió választása: Klasszikus: Kiegyensúlyozott: Növekedési: Kockázatvállaló:
A portfóliók részletes leírása megtalálható a mellékelt tájékoztatónkban. Amennyiben a portfólióválasztási nyilatkozat nem kerül kitöltésre, a Pénztár a megtakarításait a kiegyen-
súlyozott portfóliónak megfelelõen fekteti be.

V. Egyéb tagi nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy adataimat a pénztár számítógépes nyilvántartásban rögzíti, mûködése körében felhasználja, valamint adatfeldolgozás céljából harmadik személynek átad-
hatja, illetve a 2007. évi CXXXVI. törvényben elõírt feladat végrehajtásához az általam szolgáltatott és igazolt adataim feldolgozásra kerülnek. Tudomásul veszem, hogy a Nyugdíj-
pénztárnál vagy az Allianz Hungária Egészségpénztárnál benyújtott adatváltozás-bejelentésem, illetve késõbbi adatszolgáltatásom a másik társaság nyilvántartására is kiterjed. 
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályát, befektetési politikájának kivonatát
megismertem, és az Alapszabályban foglaltakat magamra nézve kötelezõnek fogadom el. A tagdíj megfizetését vállalom. Vállalom továbbá, hogy adataim megváltozását 
15 napon belül bejelentem. 

Az aláírás dátuma: , év    hó   nap

a pénztártag aláírása

Kérjük nyomtatott nagybetûkkel kitölteni!

Tagdíjfizetés módja: 

Postai csekk: Banki díjlehívás: 

Lakossági folyószámláról történõ utalás: 

Munkáltatói utalás (X. pont kitöltése kötelezõ): 

VII. A pénztár igazolása, záradékolása
A belépési nyilatkozatot az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár az alulírott napon és helyen elfogadta, záradékolta, majd a tagnak a jelen belépési nyilatkozat adatait tartalmazó
pénztári záradékkal ellátott tagsági okiratot megküldte.

A tagsági jogviszony kezdete: év  hó  nap

Az aláírás dátuma: , év    hó   nap
Pénztár

VI. A pénztártagot azonosító okirat (Kitöltése kötelezõ, a pénztár ezen adatok hiányában kifizetést nem teljesíthet!)

Az azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány (kártya)   Személyi igazolvány (régi típusú)   Vezetõi engedély (kártya)   Útlevél

Az azonosító okmány száma: Érvényességi ideje: év  hó  nap

Lakcímkártya száma: Kiállításának ideje: év  hó  nap

Azonosítást végzõ ügyintézõ neve: Azonosító száma:

Az aláírás dátuma: , év    hó   nap
az azonosítást végzõ ügyintézõ aláírása
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A nyugdíjpénztár példánya

X. Foglalkoztató adatai illetve nyilatkozata a tagdíjfizetésrõl (A foglalkoztató tölti ki!) 

A foglalkoztató neve: ����������������������������������
A foglalkoztató székhelye: ����������������������������������
Bankszámlaszáma: ��������� -   ��������� -   ���������
Adószám:   �������������� Telefonszám: ��������������
A kapcsolattartó adatai:

A kapcsolattartó neve: ����������������������������������
Telefonszám:   ����������� E-mail cím:     ������������������
Tagdíjfizetés:
A tag számára munkáltatói tagdíj-hozzájárulás fizetése, 
munkáltatói szerzõdés (cafeteria) alapján: � igen         Összege: ������forint, vagy a bruttó bér ��százaléka

A tag által vállalt egyéni tagdíj utalása: � igen         Összege: (II. pontban kell jelölni!)
A foglalkoztató a havi tagdíjat az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár UniCredit Banknál vezett 10918001-00000416-21970437 bankszámlájára  utalja át.

Az aláírás dátuma: ��������, ���� év  �� hó  ��nap ������������������������
a foglalkoztató cégszerû aláírása

VIII. Nyilatkozat kedvezményezett jelölésérõl (A belépõ tölti ki!) A nyilatkozat érvényességéhez a tag és két tanú aláírása szükséges!

A belépõ neve: ���������������������������������
A belépõ adóazonosító jele: �����������
Kedvezményezett (ek)* 1. Kedvezményezett  aránya*: ����% 2. Kedvezményezett aránya*: ����%

Név: ����������������� �����������������
Születéskori név: ����������������� �����������������
Születési hely, idõ: ����������������� �����������������
Anyja születéskori  neve: ����������������� �����������������
Lakcím: ����������������� �����������������
* A részesedés aránya összességében nem haladhatja meg a 100 százalékot. Amennyiben több kedvezményezettet szeretne megjelölni, kérjük használja a „Nyilatkozat
kedvezményezett jelöléséhez” elnevezésû nyomtatványunkat. (www.allianz.hu/Pénztárak/Nyomtatványok)

IX. Nyilatkozat elektronikus okiratban történõ levélküldésrõl (A belépõ tölti ki!) A nyilatkozat érvényességéhez a tag és két tanú aláírása szükséges!

Az alábbi e-mail cím megadásával nyilatkozom és hozzájárulok, hogy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár a részemre átadandó dokumentumokat 
(nyilatkozatokat, igazolásokat, értesítõket) elektronikus iratként küldje meg az alábbi e-mail címemre.
Vállalom, hogy az itt megadott e-mail címem változását a Nyugdíjpénztárnak 15 napon belül bejelentem. 

E-mail cím: ����������������������������������
Az aláírás dátuma: ��������, ���� év  �� hó  ��nap ������������������������

a pénztártag aláírása
Tanúk** 1. tanú 2. tanú

Név: ����������������� �����������������
Születési hely, idõ: ����������������� �����������������
Lakcím: ����������������� �����������������
Személyi igazolvány szám: ����������������� �����������������
Aláírás: ����������������� �����������������
** Tanúk csak olyan személyek lehetnek, akik nem érintettek a kedvezményezett jelölés tartalmi részében.

@

Kérjük nyomtatott nagybetûkkel kitölteni!

@
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1 A jelölt adatok kitöltése nem kötelezõ.
2 Ebbe a körbe tartozik az Allianz Alapkezelõ Zrt. valamint a felsorolt Allianz Csoport tagok hatályos üzletszabályzataiban megnevezett, esetlegesen változó Allianz Csoport tag lista,

a Jogosultaknak a szerzõdésközvetítésben nem közremûködõ más ügynökei (üzletkötõi).
3 Ebbe a körbe tartozik az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Ingatlan Zrt., és a Central European Credit Zrt.

A nyugdíjpénztár példányaAllianz Hungária Nyugdíjpénztár
Magán-nyugdíjpénztár
Budapest II., Kapásu. 6-12.
1242 Budapest, Pf. 471
Telefon: 06-40-429-429
Fax: 06-1-429-1540 
Web: www.allianz.hu, Wap: www.allianz.hu/wap/
E-mail:nypenztar@allianz.hu
Allianz Csoport – adatkezelési nyilatkozat

Pénztártag neve: J____________________________________j

Születéskori neve: J____________________________________j

Anyja születéskori neve: J____________________________________j

Adóazonosító jele: J________j

Születési hely, idõ: J________________________j J__j év Jj hó Jj nap

Lakcím: J__j J__________________________j helység,

J_______________________________j út/utca, házszám

Telefonszám: J________j E-mail cím:1
J_________

@
____________j

Kelt: __________, J__j év Jj hó Jj nap ____________

a pénztártag aláírása   

Az Allianz Csoport illetõleg az FHB Csoport alábbi tagjai, 

1.) Allianz Hungária Zrt. 2.) Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

3.) Allianz Hungária Egészségpénztár 4.) Allianz Csoport egyéb tagja2

A.) FHB Jelzálogbank Nyrt. B.) FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

C.) FHB Csoport egyéb tagja3

valamennyien mint jogosultak (a továbbiakban együtt: Jogosultak) részére, mint

pénztártag (a továbbiakban: Pénztártag) lenti 3-5. pontok szerint megadott

tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat teszem:

1. Hozzájárulás adattovábbításhoz

1.1. Felhatalmazom a Jogosultakat, hogy a rám vonatkozó, bank-, értékpapír-, biztosítási-,

pénztár titoknak, üzleti titoknak, valamint személyes adatnak (a továbbiakban együtt:

Adatok) minõsülõ információkat és/vagy adatokat (az egészségi állapotra vonatkozó

adatok kivételével) adatkezelés – ideértve az adatkezelések összekapcsolását is – és

nyilvántartás céljára, az Allianz Csoport valamint az FHB Csoport tagjai részére, továbbá

Jogosultak szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Allianz Csoport

illetõleg FHB Csoport tagjaival szerzõdéses viszonyban lévõ és titoktartási kötelezettség

alatt álló ügynökei, illetve egyéb megbízottjai, képviselõi részére továbbítsák, és felmen-

tem Jogosultakat, hogy a titoktartási kötelezettségüket ebben a körben fenntartsák.

1.2. Adatok köre: 

· személy név, születési hely/idõ, anyja neve, telefonszám, elektronikus és postai

levelezési cím, 

· a Jogosultak bármelyikével fennálló szerzõdés(ek) szolgáltatójának neve, a szerzõ-

dés típusa és megkötésének idõpontja, szerzõdéses összeg, fizetési kötelezettség

gyakorisága, mértéke, és teljesítésének módja. 

1.3. Automatizált egyedi döntés: Felhatalmazom a Jogosultakat az Adataimmal való

automatizált adatfeldolgozással történõ értékelésre, és az automatizált egyedi döntés

útján történõ ajánlatok elkészítésére.

1.4. Adatkezelési cél: Felhatalmazom a Jogosultakat arra, hogy egymás részére az

Adatokat átadják abból a célból, hogy a többi Jogosult azokat nyilvántartsa, kezelje,

tárolja és feldolgozza a hatékony ügyfélkiszolgálási, kockázatkezelési, statisztikai,

elemzési, piackutatási, közvetlen üzletszerzési és marketingcélokra, valamint szerzõ-

désem kezelése, karbantartása, elszámolás, új/további szerzõdés értékesítése céljából, a

szerzõdéses vagy szerzõdésen kívüli kötelezettségek és jogosultságok igazolására. 

A hozzájárulásom kiterjed idõrõl idõre hirdetési célokból levélben (direct mail), tele-

fonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresz-

tül történõ értesítésre az Allianz Csoport, valamint az FHB Csoport termékeirõl.

O igen       O nem

2. Magánszemély marketing célú küldeményekhez való hozzájárulása

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt cégek közül a

velem szerzõdéses kapcsolatban álló szolgáltató(k) információkat, reklámot, illetve

egyéb marketing célú küldeményt juttasson/juttassanak el közvetlen megkeresés

módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus leve-

lezés vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs eszköz útján.

O igen       O nem

3. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetõ-

ségeimrõl, így arról, hogy a Jogosultak címére – illetve hivatalos honlapjukon szereplõ

elektronikus levél (e-mail) címére – küldött, a nyilatkozat tevõjének egyértelmû azonosí-

tását lehetõvé tévõ bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonha-

tom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosultak minden, a szemé-

lyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közölnek

velem a hatályos jogszabályoknak megfelelõen. A Jogosultak személyes adataimat a

jogok és kötelezettségek érvényesíthetõségének elévülését követõ 5 évig, illetõleg a

vonatkozó jogszabályokban foglalt határidõig tartják nyilván és kezelik.

4. A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosultak a

tudomásukra jutott rám vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezelik a

jelen Nyilatkozatban felsorolt, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat megis-

merni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetõvé.

5. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek

és a fenti ágazati jogszabályok szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak minõsül,

továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre-, átadásra vonatkozó elõzetes tájékozta-

tást teljes körûen megkaptam és annak ismeretében írom alá a jelen nyilatkozatot.



Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár által kínált önkéntes nyugdíjpénztári választható portfóliók

Portfólió megnevezése Kockázatvállaló portfólió Növekedési 
portfólió

Kiegyensúlyozott portfólió Klasszikus 
portfólió

Portfólió jellemzői nagyon magas kockázat 
mellett kiemelkedő hozam

nagyobb kockázat hosszú 
távon a nagyobb hozam 
reményében

alacsony kockázati szint 
mellett kissé alacsony mér-
tékű hozamok érhetők el

nagyon alacsony kockázat 
mellett alacsonyabb, de 
egyenletesebb hozamok

Portfólió optimális befektetési időtávja meghaladja a 20 évet 15-20 év 5-10 év 5 évnél kevesebb

Részvénybefektetések aránya minimum 40%, maximum 
100%

minimum 15%, maximum 
65%

minimum 0%, maximum 
40%

0%

Portfólió összetétele Kockázatvállaló portfólió Növekedési 
portfólió

Kiegyensúlyozott portfólió Klasszikus 
portfólió

Rövid lejáratú magyar állampapírok: 10% 7% 7% 100%

Hosszú lejáratú magyar állampapírok: 0% 40% 65% 0%

Magyar vállalati, hitelintézeti, jelzálog 
értékpapírok:

0% 8% 8% 0%

Hazai részvények: 8% 8% 3% 0%

Nemzetközi részvények: 82% 37% 17% 0%

Portfólió kockázata Kockázatvállaló portfólió Növekedési 
portfólió

Kiegyensúlyozott portfólió Klasszikus 
portfólió

nagyon magas (főként 
deviza, árfolyam és ország 
kockázat)

magas  (főként deviza, 
árfolyam és ország 
kockázat)

alacsony (főként árfolyam 
és likviditási kockázat)

nagyon alacsony (főként 
likviditási és ország 
kockázat)

Kinek ajánljuk? Kockázatvállaló portfólió Növekedési 
portfólió

Kiegyensúlyozott portfólió Klasszikus 
portfólió

nagyon hosszú távon gon-
dolkodó pénztártagoknak, 
ha a nyugdíjba vonulásig 
több, mint 20 év van hátra

hosszú távon gondolkodó 
pénztártagoknak, ha a nyug-
díjba vonulásig több, mint 
15 év van hátra

középtávon gondolkodó 
pénztártagoknak, ha a nyug-
díjkorhatár eléréséig, vagy a 
nyugdíjba vonulásig hátralé-
vő idő 5 és 10 év között van

rövidtávon gondolkodó 
pénztártagoknak, ha a nyug-
díjkorhatár eléréséig, vagy a 
nyugdíjba vonulásig keve-
sebb mint 5 év van hátra

A Nyugdíjpénztár tagjai által választott portfólió osztályok teljesítményét az alábbi főbb kockázati tényezők befolyásolhatják:

·  Devizaárfolyam kockázat: külföldi értékpapírok hazai devizában kifejezett piaci értéke az egyes értékpapírok árfolyamainak kockázatán kívül a két deviza árfolyamának 
egymáshoz viszonyított változásait is magában hordozza.

·  Árfolyamkockázat: az adott portfólió osztályban található befektetett eszközök piaci értékének változásaiból eredő kockázat: Mind a tulajdonosi, mind a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapíroknál fennáll, azonban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a futamidő végéig megtartott papíroknak nincs a piaci értékítélet változásából 
eredő kockázata, míg a tulajdonosi viszonyt megtestesítő papíroknál ezzel is számolni kell.

·  Hitelkockázat: az egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő szár-
maztatott eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje a portfóliókban szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, 
amely a portfóliók értékének csökkenését eredményezheti.

·  Likviditási kockázat: bizonyos értékpapírok, befektetési eszközök likviditása alatta marad a kívánatosnak, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, 
hogy a portfóliókban lévő egyes értékpapírok értékesítése, illetve adott esetben bizonyos értékpapírok beszerzése nehézségekbe ütközhet.

·  Ország kockázat: az egyes országok tulajdonviszonyt, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak értéke jelentősen függhet az adott ország gazdasági teljesítményétől.

Összefoglaló az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetési politikájában szereplõ
választható portfoliókról
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