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Közlemény 
 

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár nem teljes körűen azonosított pénztártagjait érintő - 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerinti - azonosításról 
 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 2019. 
június 26-val az alábbiak szerint változott: 

„79. § (1) A szolgáltató - a 13. § (8) bekezdésétől eltérően - 2019. október 31-ét követően 
köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha 

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot, 
b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig 

nem végezte el, és 
c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott 

ügyfélátvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen 
rendelkezésére.” 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 13. § (6) bekezdése az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számára a 
következő engedményt adja: 

„(6) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár - abban az esetben, ha a jogszabályban 
foglalt feltételek fennállnak - jogosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 
1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) szerinti egyéni számla megnyitására, 
feltéve, ha biztosítja, hogy az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonossága 
igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig az ügyfél és a szolgáltatási kedvezményezett 
nem részesülhet szolgáltatásban.” 

 
 
Ez azt jelenti, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár azon pénztártagok számára is vezethet egyéni 
nyugdíjszámlát, illetve fogadhatja a befizetéseket, jóváírásokat, akiknek az azonosítása nem 
történt meg, azonban bármilyen kifizetésnek feltétele, hogy az azonosítás megtörténjen. 
 
Összefoglalva, Ön, mint még nem teljes körűen azonosított pénztártag eldöntheti, hogy: 
 

 befárad az Erste Bank Hungary Zrt. valamely fiókjába, vagy a Nyugdíjpénztár 
központi ügyfélszolgálatára a személyes azonosítás végett, 

 
vagy 

 

 az Ön egyéni nyugdíjszámlája zárolva marad (befizetéseket továbbra is teljesíthet, 
kifizetést viszont csak azonosítás után igényelhet), és Ön a soron következő 
kifizetés (10 éves tagság utáni kifizetés, nyugdíjszolgáltatás vagy bármilyen 
egyéb kifizetés) igénylésekor végzi el a személyes beazonosítást. 

 
 
Budapest, 2019. június 28. 
 
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár 


