
Tájékoztatás az igénybejelentésről és kitöltési útmutató az igénybejelentő laphoz 

(Jelen tájékoztatás a STRATEGON Értékpapír Zrt. „f.a.” károsultjainak kártalanítási eljárására vonatkozik.) 

1. A Befektető-védelmi Alap (továbbiakban: Beva) általi kártalanításnak feltétele az igénybejelentő lap kitöltése 
és a Bevához történő benyújtása. 

2. Az igénybejelentő lap formanyomtatvány. Kézzel, vagy géppel kitöltött példányát eredeti aláírással kell a 

Bevához elküldeni.  

3. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a STRATEGON Értékpapír Zrt.-vel kötött szerződés másolatát, 
több ügylet esetén elegendő azonban az értékpapír és ügyfélszámla vezetéséről szóló szerződést, vagy az 
egyéb, keretjellegű megállapodást csatolni. A szerződésen kívül más dokumentumot (számlakivonatok, 
levelezés, befizetési bizonylat, stb.) nem kell csatolni, ezek a kártalanítás megállapításához nem 
szükségesek.   

4. Az igénybejelentő lapokat postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell 
elküldeni a szükséges mellékletekkel együtt. Az igénybejelentő lapokat csak postán tudjuk elfogadni, a 
személyes benyújtásra nincs lehetőség. A beérkező igénybejelentő lap átvételéről a Beva nem küld külön 
értesítést az igénylők számára, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét a 
visszaérkező tértivevény igazolja. 

5. Azonos nyomtatvány szolgál a természetes és a jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli társaságok 
igényének bejelentésére azzal, hogy csak az igénylőre értelemszerűen vonatkoztatható adatokat kell kitölteni. 

6. Az igénybejelentő lapot olvashatóan, tintával, nyomtatott betűvel, vagy géppel a személyi okmányba vagy a 
cégjegyzékbe illetve hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatokkal megegyezően kérjük kitölteni.  

7. Felhívjuk figyelmét, hogy az igénybejelentés benyújtásával Ön hozzájárul az igénybejelentő lapon megadott 
személyes adatainak az alábbi feltételekkel történő Beva általi kezeléséhez: 

 A Beva adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Info tv.) irányadó. 

 A Beva az adatkezelést az ügyfél által benyújtott kártalanítási kérelem elbírálása, az ügyfél 
azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció, valamint a kártalanítási értesítőben 
szereplő kártalanítási összeg kifizetése és az átszállt követelések érvényesítése céljából végzi. 

 Kezelt adatok köre: név, születési név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, 
telefonszám, e-mail cím, kártalanítás alapjául szolgáló követelésre vonatkozó adatok. További 
személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja a Beva jogszabályi 
kötelezettségének teljesítése. 

 Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozást a Beva operatív feladatait ellátó, az Országos 
Betétbiztosítási Alap (OBA) elkülönült munkaszervezete végzi.  

 Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő 
átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásával történhet. A Beva a 
kártalanítás során megszerzett követelésének érvényesítésére vonatkozó Tpt. rendelkezés alapján 
szintén nem igényel előzetes hozzájárulást a STRATEGON Zrt. „f.a.” felszámolója, a Pénzügyi 
Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) részére történő 
adatátadás. 

 A kártalanítási kérelem aláírásával a károsult kijelenti, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulást 
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések ismeretében tette meg. 

8. Az igénybejelentést a befektető vagy a képviselője (törvényes képviselő vagy meghatalmazott) teheti meg. A 
képviselő útján történő igénybejelentés esetén az igénybejelentő lapot a képviselő jogosult aláírni. Jogi 
személy esetén az igénybejelentő lapot a cég aláírásra jogosult képviselőinek a cégnyilvántartásban szereplő 
módon kell aláírniuk és ellátni a cég bélyegzőjének lenyomatával. 

9. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazást közokiratba illetve teljes bizonyító 
erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha a kiállító saját kezűleg írta és 
aláírta, vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja a sajátkezű aláírást. A meghatalmazáson a tanúk címét is 
fel kell tüntetni. Az ügyvédi meghatalmazásra a külön jogszabályban foglaltak irányadók. A meghatalmazás egy 
eredeti példánya az igénybejelentéshez csatolandó. 

10. A szerződéskötés időpontjaként nem az egyes ügyletek, hanem a Beva taggal kötött értékpapír-és 
ügyfélszámla vezetési szerződés időpontját kell feltüntetni. A szerződéskötés helyeként azt a fiókot kell 
feltüntetni (elég a város megjelölése), ahol a szerződéskötés történt. 

11. A Beva taggal szembeni követelést értékpapír és pénz szerinti bontásban az 4. illetve a 5. pont alatt szereplő 
táblázatban kell feltüntetni. Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a felsorolást pótlapon kell 
folytatni, és a mellékletek számához a pótlapot is hozzá kell számítani. Amennyiben az igénybejelentő lap 



kitöltésekor az igénylő még nem tudja, hogy a STRATEGON Értékpapír Zrt. mit fog kiadni számára, a 4. és 5. 
pontban a teljes követelését tüntesse fel.  

12. A Beva a hiányosan benyújtott igénybejelentő lapok esetében az igénylőt írásban hiánypótlásra szólítja fel. A 
Beva megkeresi az igénylőt abban az esetben is, ha az igénybejelentésben foglaltak tisztázása azt 
szükségessé teszi. Kérjük ezért, hogy a napközbeni telefonszám rovatot, illetve az e-mail címet a személyi 
adatok között lehetőség szerint megadni szíveskedjenek. 

13. Az igénybejelentés elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap a Bevától, amely tartalmazza a 
megállapított kártalanítás összegét, a megállapítás módját, és a kártalanítás kifizetésével kapcsolatos 
tudnivalókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az igény elutasításának indokát és jogszabályi alapját. 

14. A megállapított kártalanítások kifizetését a Beva közvetlenül – kifizető szervezet közreműködése nélkül – 
teljesíti. 

15. A kártalanítási összeg kifizetésének feltétele az ügyfél beazonosítása. 

16. További felvilágosítással a Beva a következő telefonszámon szolgál: 06-1-216-7130. 

Befektető-védelmi Alap 

 


