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Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Aegon) az Ügyfeleknek a befektetési vállalkozásokról 

és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 

törvénynek (továbbiakban Bszt.) és az Aegon üzletszabályzatának megfelelő tájékoztatása érdekében jelen dokumentumban, 

egységes szerkezetben összegzi mindazokat az általános (nem adott ügylethez kapcsolódó) információkat, amelyek közlését 

jogszabály az előzetes tájékoztatás keretében előírja. Jelen Ügyféltájékoztató az Aegon üzletszabályzatával és az annak 

mellékletét képező, vagy annak alapján kiadott más dokumentumokkal együttesen értelmezendő. Az Aegon fenntartja a 

jogot arra, hogy amennyiben a piaci, az ügyfél vagy egyéb körülményekben bekövetkező változások azt indokolják, azonnali 

hatállyal megváltoztassa az Ügyféltájékoztatóban foglaltakat.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át a jelen tájékoztatót. Amennyiben a tájékoztató anyaggal kapcsolatban bármilyen 

kérdése lenne vagy kétsége merülne fel, kérjük, keresse meg üzletkötőjét vagy kapcsolattartóját, vagy írjon e-mailt

az alapkezelo@aegon.hu e-mailcímre.
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1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

A befektetési vállalkozás

neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: Budapest, IX. kerület, Üllői út 1.

egyéb elérhetőségei:
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 477 4814

Postai úton: 1085 Budapest, Kálvin tér 12–13.

Személyesen: az Aegon ügyfélszolgálati irodáiban

E-mail: alapkezelo@aegon.hu

Honlap: http://www.aegonalapkezelo.hu

Fax: +36 1 476 2030,

Telefon: +36 1 476 2061, vagy 476 2059

Online Ügyfélszolgálat: https://www.aegonalapkezelo.hu/online/free/login

Az Ügyfél által az Aegonnal való kapcsolattartás során kizárólag a magyar nyelv használható.

Számlaszámok

Az Aegon lakossági ügyfeleinek átutalásait, illetve értékpapír transzfereit az alábbi számlákra várja:

Forint átutalások: UniCredit Bank, 10918001-00000003-02093038

Euró átutalások (EUR): UniCredit Bank, 10918001-00000003-02093014

(IBAN: HU54 1091 8001 0000 0003 0209 3014, BACXHUHB)

Amerikai Dollár átutalások (USD): Citi Bank, 10800007-08363064

(IBAN: HU34 1080 0007 0836 3064 0000 0000, CITIHUHX)

Értékpapír transzferek: Keler Zrt., 0550/000001

Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-azonosítóját,

értékpapír transzferek esetén pedig az értékpapírok bekerülési árfolyamát is.

Tevékenységi engedélyek és felügyeleti hatóság

Az Aegon által végzett tevékenységek, mellyel kapcsolatos előzetes tájékoztatási kötelezettségét

az Aegon jelen tájékoztató útján teljesíti:

1.) az Aegon által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása

 (2014. évi XVI. törvény, a továbbiakban Kbftv. 7§ (2) b));

2.) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív

 szolgáltatások, amely az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint ügyfélszámla vezetését

 is magában foglalja (Kbftv. 7§ (3) c)).

Az Aegon a fenti tevékenységekre vonatkozó, H-EN-III-6/2015. számú tevékenységi engedélyt

2015. január 30-án kapta meg.

Az engedélyt kiadó felügyeleti hatóság

neve: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

levelezési címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
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2. AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS SZABÁLYAI

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény (továbbiakban 

Pmt.) határozza meg az Aegon számára az ügyfél-átvilágítás szabályait.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha az Aegon nem tudja elvégezni a jelen Ügyféltájékoztatóban is részletezett 

ügyfél-átvilágítást, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését, meglévő kapcsolat esetében pedig az ügylet 

teljesítését - az ügyfél-átvilágítás elvégzéséig – felfüggeszteni, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot.

Azonosítási adatok

A Pmt. és az Aegon belső szabályzata alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor az AEGON köteles azonosítja az ügyfelet, annak 

meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá az Ügyfél képviselőjét azonosítani és személyazonosságának igazoló 

ellenőrzését elvégezni. Az azonosítás az alábbiakban meghatározott adatok (Azonosítási adatok) az Aegon nyilvántartási 

rendszerébe történő rögzítésével történik meg. Az Aegon a következő Azonosítási adatokat rögzíti:

1.) természetes személy
 (I) családi és utónevét,

 (II) születési családi és utónevét,

 (III) állampolgárságát,

 (IV születési helyét, idejét,

 (V) anyja születési nevét,

 (VI) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

 (VII) azonosító okmányának típusát és számát;

 (VIII) adóügyi illetőségét (hazai/USA/egyéb külföldi)

2.) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 (I) nevét, rövidített nevét,

 (II) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi

  fióktelepének címét,

 (III) főtevékenységét,

 (IV) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

 (V) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,

 (VI) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén

  a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

 (VII) adószámát.

 (VIII) adóügyi illetőségét (hazai/USA/egyéb külföldi)

Abban az esetben, ha az Azonosítási adatok bármelyikében változás következik be, az Ügyfél köteles arról az Aegont

5 munkanapon belül értesíteni.

Okiratok

 Az Ügyfél- azonosítás során bekért adatok valódiságát az Aegon a következő okiratok bemutatásával kéri 

 alátámasztani, melyekről a Pmt. alapján másolatot készít1:

1.) természetes személy esetén
 (I) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és

  lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

 (II) külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi 

  tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát

1Pmt. 7.§ (8)
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2.) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult 
személy 1.) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
 (I) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési 

  kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás 

  kiállítása megtörtént,

 (II) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges,

  a nyilvántartásba vétel megtörtént,

 (III) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga 

  szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

 (IV) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy 

  bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

  szervezet létesítő okiratát. Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

  szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 

  harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint 

  az AEGON köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

Az Aegon lehetőséget ad arra, hogy az Ügyfél ne jelenjen meg személyesen az üzleti kapcsolat létesítésekor. Ebben az esetben 

az Ügyfél-átvilágítás során a fentiekben bekért okiratokat és az Üzleti kapcsolat létesítésekor aláírandó keretszerződéseket és 

nyilatkozatokat olyan tanúsítvánnyal kell ellátni, amely igazolja az okiratok valódiságát, illetve azt a tényt, hogy a keretszerződéseket 

és nyilatkozatokat valóban az Ügyfél írta alá, azaz, okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a 

személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

 (I) azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény

  (a továbbiakban: Kjtv.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy

 (II) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított

  hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti 

  hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát

Az Aegon magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző hitelesítését fogadja el.

Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról
A Pmt. rendelkezései szerint Tényleges tulajdonosnak minősül

1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 

 vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott

 módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy

 egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

 szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott

 piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

 összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

3.) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb

 módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

4.) alapítványok esetében az a természetes személy,

 (I) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő

   kedvezményezetteket már meghatározták,

 (II) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem

  határozták meg, vagy

 (III) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

  legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
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Az üzleti kapcsolat létesítésekor az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy saját nevében vagy más, a tényleges tulajdonos(ok) 

nevében jár el. Amennyiben a tényleges tulajdonos nevében jár el az Ügyfél, akkor a tényleges tulajdonos alábbi adatait is rögzíti 

az Aegon, az Ügyfél által megtett nyilatkozat alapján – jelen tájékoztató szerint – alátámasztó okiratok bemutatása mellett. 

Természetes személy ügyfél esetén:
 a) családi és utónevét,

 b) születési családi és utónevét,

 c) állampolgárságát,

 d) születési helyét, idejét,

 e) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén:
 a) családi és utónevét,

 b) születési családi és utónevét,

 c) állampolgárságát,

 d) születési helyét, idejét,

 e) lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét,

 f) a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét.

Az AEGON a fentiekben meghatározott adatokon kívül az ügyféltől az arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is köteles kérni, 

hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell, hogy a mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.”

Az AEGON az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges 

tulajdonos kilétével kapcsolatban.

Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról

Az Aegon nyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy a természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül-e, ilyen 

személy közeli hozzátartozója vagy élettársa, illetve ilyen személlyel közeli kapcsolatban áll.

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az Ügyfél-átvilágítási intézkedések 

elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy Közeli hozzátartozója, vagy akivel 

közeli kapcsolatban áll. Fontos közfeladatot ellátó személy:

 1.) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök,

  a miniszter és az államtitkár,

 2.) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a

  nemzetiségi szószóló,

 3.) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

 4.) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen 

  fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

 5.) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke,

  a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

 6.) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat  

  ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd 

  Vezérkar főnökének helyettesei,

 7.) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi

  állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

 8.) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
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A Fontos közfeladatot ellátó személy közeli kapcsolatban álló személy:
 1.) bármely természetes személy, aki a Fontos Közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi 

  személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

 2.) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem

   rendelkező szervezetnek, amelyet a Fontos Közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:
 a házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa;

 vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő.

Abban az esetben, ha az Ügyfél már üzleti kapcsolatban áll az Aegon-nal, akkor az 5 munkanapon belül köteles értesíteni az 

Aegon-t a közszereplői státusza változásáról. 

Bejelentési kötelezettség 

Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az Aegon bejelentést tesz a 

pénzügyi információs egységként működő hatóság számára, ugyanakkor az Aegon a bejelentés és adatszolgáltatás teljesítéséről, 

annak tartalmáról, az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az 

Ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás, az Ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek a bejelentő és a pénzügyi 

információs egységként működő hatóság tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak 

tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon (Felfedés tilalma). 
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3. AZ ÜGYFÉL PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK ÉS PÉNZESZKÖZEINEK MEGÓVÁSÁT BIZTOSÍTÓ 
INTÉZKEDÉSEK

Az Aegon az Ügyfél pénzügyi eszközeinek megóvása céljából letétkezelőt vesz igénybe, illetőleg az Üzletszabályzatban rögzített 

módon szabályozott keretek között biztosít jogot a számla feletti rendelkezési jog gyakorlására és ezen jogosultság képviselet 

– meghatalmazás – igénybevételével történő gyakorlására

Letétkezelő

Az Aegon a kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, 

amely az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint ügyfélszámla vezetését is magában foglalja (Kbftv.  7§  (3)  c)  

tevékenysége  keretében  külső  letétkezelő  partnerként  a  Központi  Elszámolóház  és Értéktár (Budapest) Zrt.-t (KELER, 

http://www.keler.hu/) alkalmazza.

Az Aegon az Ügyfél eszközöket a Bszt. előírásainak megfelelően, az Aegon saját eszközeitől elkülönítetten, azonban 

gyűjtőelven tárolja. A gyűjtőelvű tárolás azt jelenti, hogy a KELER nem tartja nyilván azt, hogy az Aegon ún. megbízói (azaz 

Ügyfél) számláján lévő értékpapírok közül melyik értékpapír, melyik Aegon ügyfelet illeti (a KELER a gyűjtőelvű tárolás során az 

értékpapírt kizárólag sorozatonként különíti el és tartja nyilván), a tulajdonosok nyilvántartása az Aegon feladata. Ugyanakkor 

a KELER esetében is van lehetőség nevesített alszámla nyitására, azonban ennek költségvonzata miatt ezt csak nagyobb értékű 

portfóliók esetén ajánljuk.

Számla feletti rendelkezési jogosultság

Az Ügyfél Aegonnál vezetett számlái felett kizárólag a számlatulajdonos által bejelentett személyek jogosultak eljárni. 

A bejelentés kizárólag személyesen az Aegon ügyfélszolgálati irodájában, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján 

történhet. Teljes bizonyító erejű magánokiratot az Ügyfél biztonsága érdekében az Aegon nem fogad el.

Befektető-védelmi rendszer

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szabályozza az Ügyfél követelés védelmét arra az esetre, ha a befektetési szolgáltató 

fizetésképtelenné válna. A hazai hatályos jogszabályok alapján a befektetési szolgáltatóknál befagyott Ügyfél-követeléseket a 

Befektető Védelmi Alap (BEVA, http://www.bva.hu/) biztosítja.

A kártalanítási feltételek fennállása esetén a Beva - befektetőnként és összevontan - legfeljebb százezer euró összeghatárig 

fizet kártalanítást. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő időpontjának 

napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió 

forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint felett rész kilencven százaléka.

Az Aegon 2002.12.19. óta tagja a BEVA-nak.
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4. A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJAI ÉS ESZKÖZEI

Az Ügyféllel történő kapcsolattartás módjai és eszközei:

1.) személyesen az Aegon függő ügynökénél vagy az Aegon ügyfélszolgálati irodájában,

2.) fax útján,

3.) postai úton,

4.) elektronikus levélben (e-mail),

5.) telefonon,

6.)  internetes felületen (Online Ügyfélszolgálat).

A kapcsolattartás módja elektronikus levél csak abban az esetben lehet, ha az Ügyfél a kapcsolattartás módjának ezen eszközt 

választja.

5. JELENTÉS

Az Aegon befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi 

eszközről és pénzeszközről havonta számlakivonatot készít és azt írásban vagy elektronikus levélben (jelszóval ellátott e-mail) 

az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

A számlakivonat az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök állományának változását, 

illetve időszak végi záró állományát mutatja be eszközönkénti bontásban.

A havi egyenlegközlők elérhetőek az MNB honlapján is az egyenleglekérdezési szolgáltatás igénybevételével, mely alapján 

Ügyfeleink ellenőrizhetik az egyenlegközlők tartalmát. Az MNB honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételéhez belépési 

azonosítót, továbbá havonta új jelszót küldünk a havi egyenlegértesítőben.
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6. AZ AEGON ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

Az Aegon, mint befektetési szolgáltató a tevékenysége során keletkező jogai és kötelezettségei szembe kerülhetnek az ügyfelek 

érdekeivel. Az érdekellentét fennállhat az ügyfél és az Aegon (vagy annak dolgozói) vagy akár az egyes ügyfelek között is.

Annak érdekében, hogy az érdekellentétekből fakadóan ne érje hátrányos következmény az ügyfeleket, az Aegon azonosítja 

az érdekellentétek eseteit, majd olyan szervezeti és igazgatási szabályokat határoz meg, amelyek     az érdekellentétből 

fakadó, ügyfelekre hátrányos következményeket kiküszöbölik vagy csökkentik. Mindazonáltal a működő kontrollok ellenére 

előfordulhatnak  olyan  esetek,  amikor  nem  zárható  ki  az  érdek-összeütközés. Az ebbe a körbe tartozó általános esetekről az 

Aegon jelen tájékoztató keretében tájékoztatja az ügyfeleket. Amennyiben olyan helyzet fordul elő, amelyet az Aegon még nem 

azonosított, akkor felhívja az ügyfél figyelmét az érdekellentétre és az ügyfél kifejezett hozzájárulásához kötheti a befektetési 

szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését.

A Társaság a forgalmazási tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban megvizsgálja, hogy a Társaság, 

vezető állású személye, alkalmazottja, vagy bármilyen egyéb érintett személy (ld. 3.(1)) vagy a Társasággal ellenőrző befolyás 

révén kapcsolatban álló személy nem érintett-e az alábbiakban felsorolt esetek valamelyikében:

 a.) az ügyfél kárára pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el,

 b.) az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez az ügyfél 

  érdekétől eltérő érdeke fűződik,

 c.) az ügyfél érdekével szemben más ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben,

 d.) ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az ügyfél.

Az összeférhetetlenségi esetek kialakulásának megelőzésére az Aegon a következő rendel-
kezéseket vezeti be:

 1.) független szervezeti egységek kialakítása,

 2.) az információáramlás szabályozása,

 3.) személyi összeférhetetlenség kizárása,

 4.) az alkalmazottak gazdasági tevékenységének korlátozása,

 5.) bennfentes kereskedés és piacbefolyásolás tiltása, illetve

 6.) ajándékok elfogadására vonatkozó szabályok bevezetése.

A szerződéskötést követően az Aegon lakossági minősítésű Ügyfele kérésére részletes tájékoztatást ad az Összeférhetetlenségi 

politika tartalmára vonatkozóan.

7. AZ ÜGYFÉLMINŐSÍTÉS SZABÁLYAI

A MiFID új ügyfélminősítési kategóriákat vezetett be, ennek megfelelően az Aegon a következő csoportokba sorolja ügyfeleit: 

lakossági ügyfél, szakmai ügyfél és elfogadható partner. Az új besorolás alapvetően fogyasztóvédelmi okokból került 

kialakításra: a lakossági ügyfelek esetében a legrészletesebb a tájékoztatási kötelezettség, ezen ügyfelek esetében kell 

az Aegonnak a legnagyobb körültekintéssel eljárnia. A szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek esetében – tekintettel 

arra, hogy intézményi befektetőkről vagy nagy befektetési tapasztalatokkal rendelkező ügyfélről van szó – a tájékoztatási 

kötelezettség szűkebb. Az üzleti kapcsolat létesítésekor az Aegon Önt (illetve az Ön által képviselt társaságot) lakossági 
ügyfél-minősítési kategóriába sorolta be.

Ügyfélminősítési kategóriák

A megbízás felvétele és továbbítása, illetve a megbízás végrehajtása az ügyfél javára, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő 

befektetési szolgáltatások tekintetében elfogadható partnereknek minősülnek egyes meghatározott intézményi ügyfelek 

(hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító stb), a kiemelt vállalkozások és a kiemelt intézmények. Az elfogadható partnerek 
más szolgáltatások tekintetében szakmai ügyfélnek minősülnek.
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Szakmai ügyfélként kerülnek besorolásra többek között a befektetési vállalkozások, az árutőzsdei szolgáltatók, a hitelintézetek, 

a pénzügyi vállalkozások, a biztosítók (Bszt. 47. § (1)), illetve a kiemelt vállalkozások (Bszt.

48. § (2)) és kiemelt intézmények (Bszt. 48. § (3)). Kiemelt vállalkozásnak minősülnek, amelyek legalább két feltételnek 

megfelelnek az alábbiak közül a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes 

MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított

 1.) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,

 2.) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,

 3.) saját tőkéje legalább kétmillió euró

Lakossági ügyfélnek minősülnek mindazok, akik nem sorolhatóak be a fenti kategóriákba, illetve azok a szakmai ügyfelek, 

akik kérték a lakossági ügyfél-minősítési kategóriába történő átsorolásukat. A lakossági ügyfelek számára is lehetőség van 

arra, hogy kérjék szakmai ügyféllé történő átsorolásukat, amennyiben megfelelnek a Bszt.-ben meghatározott feltételek közül 

legalább kettőnek:

 1.) az átsorolási kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, egyenként 

  negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le,

 2.) pénzügyi eszközökből álló portfoliójának értéke meghaladja az ötszázezer eurót,

 3.) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább

  egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik a tőke- vagy 

  pénzpiacon aktív társaságnál (ld. Bszt. 49. § (1)) és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölt be, amely az 

  adott pénzügyi eszközzel vagy befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismerteket feltételez.

Az átsorolásra lehetőség van minden termékre, meghatározott termékkörre, meghatározott termékre vagy adott ügyletre is. 

Javasoljuk, hogy csak abban az esetben kérje átsorolásait, amennyiben az érintett pénzügyi eszközök jellemzőivel és kockázataival 

teljes mértékben tisztában van, és az érintett befektetési szolgáltatással kapcsolatos ismeretei valóban jól megalapozottak.

Szakmai és lakossági ügyfelek közötti különbségek

A Bszt.-ben meghatározott eljárási szabályok szerint a lakossági ügyfelek nagyobb védelemben részesülnek, mint a szakmai 

ügyfelek. A két minősítési kategória közötti főbb különbségek a következők:

 1.)  A tájékoztatási kötelezettség keretén belül az Aegon a lakossági ügyfeleket gyakrabban, részletesebben   

  és tágabb körben köteles tájékoztatni. Ugyanakkor az előzetes tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó 

  információk döntő többsége minden ügyfél számára elérhető a www.aegonalapkezelo.hu holnapon is.

 2.) Az előzetes tájékoztatási kötelezettség szakmai ügyfelek esetében nem terjed ki – többek között – az

  Aegonnal kapcsolatos alapvető információkra, a pénzügyi eszközök értékelésének gyakoriságára és

  módszerére, egyes befektető-védelmi információkra, letétképzési kötelezettségre és fedezetek

  befogadásának szabályaira vagy az ügylettel érintett pénzügyi eszköz kockázataira.

 3.) Szakmai ügyfelek esetében a megfelelési tesztet teljesítettnek lehet tekinteni azokra a pénzügyi eszközökre

  vonatkozóan, ahol az ügyfél szakmai ügyfélnek minősül.

 4.) Az előzetes tájékozódás keretében elkészített megfelelési (MiFID) teszt keretében a szakmai ügyfelek

  esetében nem szükséges vizsgálnunk a befektetési szolgáltatással és az érintett pénzügyi eszköz jellegével 

  és kockázataival kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait.

 5.) Lakossági ügyfél kérheti az ügyletekkel kapcsolatos költségek jogcímenkénti bontását.

 6.) A lakossági ügyfelek panaszait az Aegon az ún. panaszkezelési szabályzat szerint köteles kivizsgálni

  a panasz hatékony, átlátható és gyors kezelésének érdekében.
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Tájékoztatjuk, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. üzletszabályzatának 204§ paragrafusa alábbiak 

szerint rendelkezik a Prémium számlacsomag nyitásának feltételeiről.

„Prémium kondíciók alkalmazandók azon Ügyfelek esetében, akik Prémium számlacsomaggal rendelkeznek, valamint, 

akiknek az AEGON ezeket a kondíciókat megadja. Prémium számlacsomaggal azon ügyfelek rendelkezhetnek, akik a 

számlanyitástól, illetve a számlacsomag váltástól számított 30 napon belül minimum 3 450 000 HUF-nak megfelelő 

összeget helyeznek el értékpapírszámlájukon. (Deviza esetén a T-2. napi MNB közép árfolyamon kerül az összeg   befektetési 

jegyek esetén pedig az utolsó ismert árfolyam szerint). A 30 napon belül, míg az ügyfél nem teljesíti a feltételeket, addig 

tranzakció indítására nincs lehetősége. A 30 napon belül, amint eléri vagy meghaladja az értékpapírszámla egyenlege – 

fenti beszámítási módokon számolva – a szükséges 3 450 000 HUF-ot, az értékpapír- számla aktívvá válik. Beutalási díj 

kizárólag az aktív státuszú értékpapírszámlák esetén terhelhető.

Amennyiben a számlanyitástól, illetve a számlacsomag váltástól számított 30 napon belül nem teljesülnek a fenti feltételek, 

úgy az AEGON legkésőbb 5 forgalmazási napon belül visszautalja a beutalt összeget a forrásbankszámlára.

Fenti feltételek nem vonatkoznak Tartós Befektetési Számla (TBSZ) áthordozására.” Az üzletszabályzat elérhető a www.

aegonalapkezelo.hu weboldalon.

8. LETÉTKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG ÉS AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSEI

Az Ügyfél által kötött befektetési jegy forgalmazási ügyletek teljesítésének elsődleges feltétele az adott ügylet esetében 

meghatározott letétképzési kötelezettség teljesítése. A letétképzési kötelezettség – az Aegon mindenkor hatályos 

Üzletszabályzatának mellékletét képező Díjtételek jegyzékében meghatározott díj mellett – vételi ügylet esetében a teljes 

vételár, visszaváltási ügylet esetében az eladni (visszaváltani kívánt) befektetési jegy Aegon által vezetett ügyfélszámlán, 

illetve értékpapírszámlán történő rendelkezésre bocsátása.

Vételi ügylet esetében az adott napra vonatkozó nettó eszközérték (amely az adásvételi szerződés teljesítési árfolyama lesz) 

általában az ügylet megkötését követően kerül meghatározásra. Ennek megfelelően vételi ügylet esetében az Aegon a teljesítés 

során az Ügyfél által, a megbízás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott pénzeszköz és az egy jegyre jutó nettó eszközérték 

határozza meg a befektetési jegyek mennyiségét.

A befektetési jegyek értékelése egyes alapok esetében (ÁÉKBV, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kolletkív befektetési 

vállakozás) a jegyet kibocsátó alap letétkezelője, más alapok esetén (ABA, alternatív befektetési alap) az alap alapkezelője által 

meghatározott, egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján történik. A befektetési jegyek értékelésének pontos leírását az adott 

alap Kezelési szabályzata tartalmazza.
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Természetes személy személyazonosító okmányainak másolásáról,  személyes adatainak kezeléséről és reklám célú 
felhasználásáról.

Tájékoztatjuk, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Aegon) értékpapírszámla-nyitási 

szerződés megkötésekor az alábbi célból gyűjt adatokat:

 - törvényi megfelelés érdekében;

 - szerződés teljesítéséhez;

 - marketing célból.

1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja 

 1. Törvényi megfelelés
  A név, lakcím, állampolgárság, születési dátum és hely, anyja neve, azonosító okmány száma, az Ügyfél

  aláírása, mint személyes adat rögzítésére, továbbá az azonosító okmányok másolására kizárólag a hatályos

  jogszabályoknak megfelelően történik.

 2. Szerződés teljesítése
  A bankszámlaszám megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Annak rögzítésére azonban 

  kizárólag az Ügyfél hozzájárulásának birtokában kerülhet sor. A hozzájárulást az Ügyfél jogosult megtagadni.

  A hozzájárulás megtagadása azonban a szerződéskötés meghiúsulását eredményezi.

 3. Marketing cél
  Telefonszámának és e-mail címének megadásával tudjuk biztosítani, hogy Ön részére az Aegon számla-

  kivonatokat, egyenlegközlőket, tranzakciós értesítőket küldjön. Azonban további hozzájárulással engedé-  

  lyezheti, hogy azokat marketing célra is felhasználjuk. A marketing célú hozzájárulás megtagadása nem 

  akadálya a szerződés megkötésének.

A törvény által előírt adatok rögzítését követően azok törlését nem kérheti.

A marketing célú adatok megadása, illetve azok fenti célú kezeléséhez való hozzájárulása önkéntes. Ha hozzájárul, azt bármikor 

korlátozás nélkül visszavonhatja. Továbbá adatai vonatkozásában a 7. fejezetben részletezett jogokkal élhet: hozzáféréshez 

való jog, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozáshoz való jog, tiltakozás joga, 

visszavonás joga.

Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk:

2. Az adatkezelőnek adatai és elérhetőségei

Adatkezelő:
 Neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

 Címe: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

 Képviselője: Kadocsa Péter vezérigazgató és Kocsis Bálint vezérigazgató helyettes 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
 dr. Gáspár Attila Tibor

 e-mail: adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu
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3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény  7. § (2) és (8) bekezdése (továbbiakban: Pmt.), illetve befektetési 

vállalkozáskoról és az árutőzsedi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. 52. § (továbbiakban Bszt.). Részleteiben:

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az Aegon az Ön személyes adatait, amelyek az értékpapírszámla-nyitási szerződéssel összefüggésben kerülnek kezelésébe, 

- a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit, illetve az Ön kifejezett 

kérését kivéve - harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. 

A kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, 

esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Az Aegon az Ön személyes adatait, amelyek a reklámcélú felhasználással összefüggésben kerülnek kezelésébe, - a 

vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit, illetve az Ön kifejezett 

kérését kivéve - kizárólag akkor osztja meg külső cégekkel marketing célokra, amennyiben ebbe Ön beleegyezett. Személyes 

adatait harmadik fél részére marketing célokból nem értékesítjük.

5. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
Tájékoztatjuk, hogy az Aegon informatikai működését az adatkezelő közvetett tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 

50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő EDC Company (Cégjegyzékszám: 

SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) biztosítja, 

amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai Unión 

belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az adatok technikai továbbítását végzik.

Az adatok megosztása az Aegon vállalatcsoporton belül az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelően 

történik, az AAM CEE garantálja a megfelelő technikai és szervezési szabályokat.

6. Az adatkezelés időtartama
Az Aegon a törvény által előírt személyes adatokat, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az 

üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig kezeli.

Az adatkezelő marketing céllal kezelt személyes adatait a visszavonó nyilatkozatáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat 

megtételétől számított 5 évig kívánja kezelni.  
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Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja

Név Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Lakcím Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Állampolgárság Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Születési dátum és hely Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Anyja neve Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Azonosító okmány száma Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Azonosító okmány másolata Törvényi előírás (Pmt.) Törvényi megfelelés

Aláírás Törvényi előírás (Bszt.) Törvényi megfelelés

Telefonszám Szerződés teljesítése és/vagy Kapcsolattartás és/vagy
  Érintett hozzájárulása marketing cél

Email cím Szerződés teljesítése és/vagy Kapcsolattartás és/vagy
  Érintett hozzájárulása marketing cél

Bankszámlaszám Szerződés teljesítése Szolgáltatás teljesítése

Nem Jogos érdek Szolgáltatás minőségének javítása 
   és/vagy statisztikai cél

Adószám Törvényi előírás (SzJA tv.) Törvényi megfelelés

Legmagasabb iskolai végzettség* Érintett hozzájárulása Törvényi megfelelés

Pénzügyi gyakorlat* Érintett hozzájárulása Törvényi megfelelés

* kitöltött MIFID teszt esetén



7. Az érintett jogai
7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai; 

• az Érintett személyes adatok kategóriái; 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy

 közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

• az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés

 elleni tiltakozáshoz; 

• panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra 

 vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve 

 milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. 

Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 

számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2 Helyesbítés joga 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az 

adatkezelés céljára.

7.3 Törléshez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

 teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

 kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

 kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

 gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

• Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

 amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 

 azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

 megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos

  indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, 

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Adathordozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 

továbbítsa. 

7.6 Tiltakozás joga 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Fenti jogaival a következő módon élhet: 
A hozzájárulását módosító nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását választása szerint bejelentheti:

 - postán az AEGON Magyarország Befektetési Alapekezlő Zrt. – Adatvédelmi tisztviselő nevére,

  1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. címezve,

 - e-mailben az adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu e-mail címen.

A bejelentéshez kérjük az alábbi sablont használja:

 https://www.aegonalapkezelo.hu/kerelem-erintett-szemely-joggyakorlasahoz/

Az adatvédelmi tájékozató az alábbi linken érhető el:

 https://www.aegonalapkezelo.hu/gdpr/

8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Jogai megsértése esetén Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselőjénél kérhet 

tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni, illetve 

megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

9. További célú adatkezelés 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölttől eltérő 

célra nem használjuk.

10. Adatkezelési szabályzat elérhetősége
  https://www.aegonalapkezelo.hu/gdpr/
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ELŐRÖGZÍTŐ ADATLAP

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 

2007. évi CXXXVIII. törvény által előírt megfelelési (MiFID) teszt elvégzéséhez.

A teszt kitöltésének és értékelésének célja, hogy az Alapkezelő a lehető legnagyobb mértékben az ügyfelei érdekében 
járhasson el. A teszt kitöltése pontos és elégséges információ szolgáltatása mellett éri el célját, az alkalmas és 
megfelelő termék kiválasztásának támogatására. A példák és az azokra adott válaszok célja, az ügyfél kockázathoz 
való viszonyulásának meghatározása, ezáltal az ügyfelek számára megfelelő pénzügyi eszközök, eszközcsoportok és az 
azokhoz kapcsolódó kockázatok azonosítása.

Jelen dokumentum nem minősül hivatalos kérdőívnek, csak előrögzítésre használható az ügyintézés meggyorsítása érdekében!

Ügyfél név: Tanácsadó név:  

Tanácsadó törzsszám:

1. Iskolai végzettség. Az Ön iskolai végzettsége? – egy válasz jelölhető meg
 A. kevesebb, mint középfokú B. érettségi C. felsőfokú

2. Releváns foglalkozás, korábbi foglalkozás. Dolgozott-e Ön legalább 2 évig gazdasági területen?
 – egy válasz jelölhető meg
 A. Igen, pénz- és értékpapírpiaci szakterületen. B. Igen, de nem pénz- és értékpapírpiaci szakterületen.

 C. Nem

3. Devizakockázat. Tisztában van-e azzal, hogy a devizaárfolyamok ingadozása befolyásolhatja, adott esetben
 ronthatja befektetéseinek hozamát? – egy válasz jelölhető meg 
 A. Nem ismerem ezt a típusú kockázatot. B. Tisztában vagyok vele.

4. Pénzügyi eszközök ismerete. Soronként egy választ jelöljön meg!
 Mennyire kiterjedtek az Ön ismeretei a pénzügyi eszközről és annak kockázatairól?

 Pénzpiaci eszközök (pl. kincstárjegyek, lekötött bankbetétek)

 Kötvények

 Részvények

 Származtatott eszközök

 Befektetési alapok (nem származtatott)

 Származtatott alapok

5. Ügyletek mérete, gyakorisága. Soronként és kérdésenként egy választ jelöljön meg!

Közepes KiterjedtNincs, vagy kevés

 Pénzpiaci eszközök, pénzpiaci
 alapok, tőkevédett alapok

 Kötvények, kötvényalapok

 Részvények, részvényalapok

 Származtatott eszközök,
 származtatott alapok

* Amennyiben “Nem volt” tranzakciója, kérjük az “Elhanyagolható” választ megjelölni.

JelentősKözepesElhanyagolható

Ügyleteinek átlagos mérete az elmúlt 5 évben 
pénzügyi megtakarításainak nagyságához képest.*

Nem volt Több, mint 5Legfeljebb 5

Ügyleteinek száma az elmúlt 5 évben

Tanácsadó aláírása

Dátum: ,

Ügyfél aláírása





MEGFELELÉSI TESZT

A teszt kitöltésének és értékelésének célja, hogy az Alapkezelő a lehető legnagyobb mértékben az ügyfelei érdekében 
járhasson el. A teszt kitöltése pontos és elégséges információ szolgáltatása mellett éri el célját, az alkalmas és 
megfelelő termék kiválasztásának támogatására. A példák és az azokra adott válaszok célja, az ügyfél kockázathoz 
való viszonyulásának meghatározása, ezáltal az ügyfelek számára megfelelő pénzügyi eszközök, eszközcsoportok és az 
azokhoz kapcsolódó kockázatok azonosítása.

1. Szeretném a pénzemet kockázatos/merész befektetési eszközökbe fektetni.

 Mennyire ért Ön egyet a fenti kijelentéssel?

 A. Nagyon egyetértek

 B. Egyetértek

 C. Egyet is értek, meg nem is

 D. Nem értek egyet

 E. Nagyon nem értek egyet

2. A befektetésemtől magas hozamot várok el és ennek érdekében hajlandó vagyok elviselni az ebből fakadó 

 nagyobb veszteségeket is. Mennyire ért Ön egyet a fenti kijelentéssel?

 A. Nagyon egyetértek

 B. Egyetértek

 C. Egyet is értek, meg nem is

 D. Nem értek egyet

 E. Nagyon nem értek egyet

3. Jól viselem a bizonytalanságot, amikor a megtakarított pénzemet befektetem.

 Mennyire ért Ön egyet a fenti kijelentéssel?

 A. Nagyon egyetértek

 B. Egyetértek

 C. Egyet is értek, meg nem is

 D. Nem értek egyet

 E. Nagyon nem értek egyet

Tanácsadó aláírása

Dátum: ,

Ügyfél aláírása





SZÁMLANYITÁSI ELŐRÖGZÍTŐ ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN
Jelen dokumentum nem minősül hivatalos iratnak!

Ügyfél neve:

Anyja neve:

Azonosító okmányok száma, lejárata:
(fényképes igazolvány és lakcímkártya)

Adóazonosító jel:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Levelezési cím:

E-mail:

Mobilszám:

Bankszámlaszám:

Tanácsadó neve:

Törzsszáma:

 TBSZ Online 

 Számlavezetés: normál elektronikus

 MIFID teszt: kitöltés megtagadás

 Reklám: hozzájárul nem járul hozzá

Fatca státusz:
 Nem amerikai adóilletőségű személy

 Amerikai adóilletőségű személy

 SSN(Social Security Number):

 Saját nevében jár el

 Kiemelt közszereplő

 Csoportos kondíciókra jogosult

„Alulírott ügyfél nyilatkozom arról, hogy az előrögzítő adatlapokon feltüntetett adataimat kizárólag az Aegon Magyarország 

Befektetési Alapkezelő Zrt. által történő értékpapír számlanyitási szerződés előkészítése céljából adtam meg. Egyúttal 

aláírásommal igazolom, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó 

lakossági ügyfelek részére szóló ügyfél-tájékoztatóját átvettem.”

Tanácsadó aláírása

Dátum: ,

Ügyfél aláírása





SZÁMLANYITÁS ELŐRÖGZÍTŐ ADATLAP JOGI SZEMÉLY,
ILLETVE JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN
Jelen dokumentum nem minősül hivatalos iratnak!

Ügyfél neve:

Anyja neve:

Cégbejegyzés, nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma:

Bankszámlaszám:

E-mail cím:

Telefonszám:

I.Képviseletre jogosult neve:   

Születéskori neve:   

Állampolgárság:

Azonosító okmányok típusa és száma, lejárata: 
(fényképes igazolvány és lakcímkártya)

II.Képviseletre jogosult neve:   

Születéskori neve:   

Állampolgárság:

Azonosító okmányok típusa és száma, lejárata: 
(fényképes igazolvány és lakcímkártya)

Lakcím:

Tanácsadó neve:

Törzsszáma:

 Online

 Reklám: hozzájárul nem járul hozzá

 Számlavezetés: normál elektronikus

 MIFID teszt: kitöltés megtagadás

 Reklám: hozzájárul nem járul hozzá

Fatca státusz:
 Nem amerikai adóilletőségű személy

 Amerikai adóilletőségű személy  

 SSN(Social Security Number):

 Kiemelt közszereplő

 Tényleges tulajdonosok ismeretek



A Pénzmosási törvény szerint tényleges tulajdonos:

 1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy

- a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon 

tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 

ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 

követelmények vonatkoznak,

 2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)

  bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

 3.) alapítványok esetében az a természetes személy,

  (I) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 

   már meghatározták,

  (II) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 

   meg, vagy

  (III) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább

   huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

A számla megnyitásához szükséges dokumentumok:

30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány 

„Alulírott ügyfél nyilatkozom arról, hogy az előrögzítő adatlapokon feltüntetett adataimat kizárólag az Aegon Magyarország 

Befektetési Alapkezelő Zrt. által történő értékpapír számlanyitási szerződés előkészítése céljából adtam meg. Egyúttal 

aláírásommal igazolom, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó 

lakossági ügyfelek részére szóló ügyfél-tájékoztatóját átvettem.”

Tanácsadó aláírása

Dátum: ,

Ügyfél aláírása



Jegyzetek



Jegyzetek
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