
Befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások 



Mi is az a unit linked életbiztosítás?
A unit linked, más néven befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások esetében Ön igényei szerint állíthatja össze 
életbiztosítási díjaiból képzett befektetésének összetételét (portfólióját) 
a szerződéséhez elérhető eszközalapok köréből, kockázattűrő 
képességének megfelelően.

A biztosító a befi zetett biztosítási díjak – költségekkel csökkentett – 
összegét ügyfelünk által meghatározott módon eszközalapokba fekteti. 
A befektetésre került összegeket befektetési egységekben tartjuk 
nyilván, így a befektetések mindenkori értékét az eszköz alapok napi 
árfolyama határozza meg. 

Kiknek ajánljuk 
a befektetési egységekhez kötött 
életbiztosításokat? 
■   Akik hosszú távú terveik megvalósításához keresnek 

biztosítási védelmet és megtakarítási lehetőséget.
■   Azoknak, akik saját maguk által választott befektetési 

kockázatú formákban szeretnének megtakarítani 
a biztosítási védelem mellett. 

■   Akik saját maguk szeretnék meghatározni, hogy a biztosítási 
díjaikat milyen eszközalap összetétel szerint fektesse be 
a biztosító.

■   Akik a magasabb hozam reményében hajlandóak 
választásuknak megfelelően magasabb kockázatot is 
vállalni.

■   Akik az előbbiek mellett az eszközalapok portfólióit kezelő 
intézményi befektetők által nyújtott szakértelemre is 
számítanak.

Kiknek nem ajánljuk 
a befektetési egységekhez kötött 
életbiztosításokat?  
■   Akik tőkegyűjtési lehetőséggel nem rendelkező, csak 

a váratlan események bekövetkeztekor térítő kockázati 
biztosítást keresnek, nem pedig választható kockázatú 
megtakarítási lehetőséget.

■   Akik rövid távon, nem biztosításban szeretnék elhelyezni 

megtakarításaikat.

kockázati díj 
és költségek

megtakarítások
Befi zetett biztosítási díj

Jelen kiadványunkban szeretnénk részletesebb információkkal szolgálni olyan hosszú távú megtakarítási 
életbiztosításokról, ahol Ön választhatja meg, hogy a befi zetett díjat milyen típusú és kockázatú 
befektetési konstrukciókba (eszközalapokba) helyezze el a biztosító. Reméljük, hogy a tájékoztatóban 
leírtak segítenek Önnek a legmegfelelelőbb életbiztosítási terméket kiválasztani!



Hogyan válasszunk eszközalapot?
Megtakarítási, befektetési lehetőségeinket, így az eszköz-
alapokat több szempont alapján érdemes vizsgálni:
■   milyen mértékű befektetési kockázatot vagyunk képesek 

és hajlandóak vállalni, 
■   ezzel párhuzamosan milyen hozamot célzunk meg,
■   milyen időtávban gondolkodunk – minél hosszabb 

az időtáv, annál inkább van lehetőségünk magasabb 
kockázatvállalásban gondolkodni (természetesen 
a kockázatvállalási képességünkön belül),

■   mennyire kiegyensúlyozottak a választott kockázatok, 
azaz elég változatos-e befektetéseink megosztása,

■   milyen befektetésekben bízunk általában és az adott 
piaci környezetben melyik régió, eszközcsoport stb. tűnik 
megfelelő kilátásúnak (ne csak a múltbéli hozamok alapján 
döntsünk, a jövőbeni lehetőségeket kíséreljük meg 
fi gyelembe venni!),

■   szeretnénk-e aktívan magunk kezelni a portfóliónkat 
és követni a befektetési piacokat, vagy abszolút hozamú 
eszközalapok választásával befektetési szakértőre 
bíznánk megtakarításunkat.

Tipp: Amennyiben nincs ideje, lehetősége portfóliója 
aktív kezelésére, válassza okos eszközalapjaink egyikét 
– biztosítási terméktől függően –, a Smart Money eszköz-
alapot, vagy az AEGON Smart Money Befektetési Alapok 
Alapja eszközalapot! Ezek minden piaci helyzetben tőke-
növekedést céloznak meg, egyben levéve az átcsoportosítási 
döntések súlyát az Ön válláról.

A befektetés kockázata és várható hozama nem választhatók 
el egymástól, így befektetési döntéseinknél mindkét szempontot 
egyszerre kell fi gyelembe vennünk.  A kockázatmentes hozamot 
meghaladó eredményhez nagyobb kockázatot kell vállalnunk, 
azaz annak a biztonytalanságát, hogy a magasabb hozamot 
milyen időtávon tudjuk elérni, és közben befektetésünk értéke 
milyen mértékű kilengéseket mutat. 

Tehát elsősorban saját kockázattűrő képességünket kell 
felmérnünk és hozamelvárásainkat kell fi gyelembe vennünk. 
Ehhez kérhetjük biztosítási tanácsadó segítségét.

<



Honnan tájékozódhatunk 
az eszközalapok kockázatát illetően?
Az eszközalapok kockázati besorolásáról, illetve a befeketés 
ajánlott időtávjáról az eszközalapok befektetési politikájából 
tájékozódhatunk, amely az életbiztosítás ajánlatának részét képezi. 
A saját kockázattűrésünknek megfelelő, illetve annál alacsonyabb 
kockázatú eszközalapok közül válasszunk. Kockázattűrő 
képességünket az „igényfelmérő” nyomtatvány segítségével tudjuk 
meghatározni. Az eszközalapok befektetési politikái tartalmazzák 
a vagyon kezelésére, működtetésére vonatkozó alapelveket, 
a vonatkozó befektetési kockázatokat. 

A kockázatmegosztás szerepe
A kockázatporlasztás mibenléte a több lábon állásban rejlik. Azaz 
(kockázattűrési képességünkön belül) tanácsos befektetéseinket 
olyan eszközalapokba elhelyezni, melyek különböző eszközökben, 
más-más piaci, földrajzi szegmensben és eltérő devizában fektetnek 
be, ezzel csökkentve a befektetési kockázatot.

A befektetés aktív kezelése
Lévén hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások hosszú 
távra szólnak, a piaci környezet, saját élethelyzetünk változása miatt 
célszerű időnként felülvizsgálni az életbiztosításunk mögött lévő 
befektetési portfóliónk összetételét, és várakozásaink, helyzetünk 
alapján szükség esetén változtatni rajta. Ezt nevezzük aktív portfólió-
kezelésnek. Ez ugyan időt, némi utánajárást igényel, azonban hosszú 
távon megéri a ráfordítás. 

 

Az aktív portfólió-kezelés eszközei:
■   a már befektetett díjak összetételének módosítása,
■   a jövőben fi zetendő díjak (mely lehet rendszeres díj, rendkívüli díj, eseti díj) 

díjfelosztásának módosítása.

Tipp: A biztosító ingyenes elektronikus hírlevélben segítséget nyújt 
a mindenkori befektetési környezet értékelésével. Érdemes élnie ezzel 
a lehetőséggel e-mail címének honlapunkon történő megadásával! >



Miért fontos az időtáv? 
A unit linked életbiztosítást előre meghatározott időre kötjük, mely általában hosszabb időtávot 
jelent, jellemzően 10–25 évet. Hogy a biztosításunkhoz kapcsolódó megtakarításunk ezen tartam 
alatt az elvárásainknak, az aktuális piaci környezetnek és élethelyzetünknek megfelelően legyen 
befektetve, a biztosítás tartama alatt bármikor változtathatunk a kiválasztott eszköz alapok körén és 
arányán (ezt nevezzük befektetési egység-átcsoportosításnak). 

Az eszközalapok kiválasztásánál is – mint befektetéseink esetében általában – igen fontos 
szereppel bír az időtáv. Attól függően, hogy a választott eszközalap/befektetési alap milyen 
eszközökbe fektet, meghatározható az ajánlott minimális befektetési időtáv. 
Az eszközalapok befektetési politikájában megtalálja az ajánlott minimális befektetési időtávot. 
Ez azt jelenti, hogy legalább ilyen időtartamra kell ahhoz befektetni az adott eszközalapba, 
hogy az várhatóan teljesítse a tőle elvárt hozamot (ez persze nem jelent garanciát). 
A „minimális” jelző pedig arra utal, hogy az ajánlottnál hosszabb időtáv nem jelent extra 
kockázatot, sőt. 

Milyen lehetőségei vannak a már befi zetett díjakkal 
kapcsolatban?
Előfordulhat, hogy a befektetési környezet úgy alakul, hogy megtakarításainkat időlegesen 
biztonságosabb eszközökbe célszerű áthelyezni, vagy épp a piaci árfolyamok jó „beszállási” 
lehetőséget kínálnak kockázatosabb eszközökbe, vagy csak a biztosítás lejárata előtt szeretnénk 
az elért összeget biztonságos eszközalapokba átcsoportosítani. Ebben az esetben se csak 
a korábbi hozamok, hanem a várható kilátások alapján döntsünk!
Ekkor a biztosítás szerződője kezdeményezheti megtakarításainak átcsoportosítását igénye 
szerinti másik befektetési összetételbe. A befektetési egység-átcsoportosítás részletes szabályait, 
költségeit a biztosítási feltételek, függelékek, illetve befektetési politikák tartalmazzák.

A befektetési összetétel módosítását kezdeményezheti:
■  írásban postai úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, 
■  telefonon a Telefonos Ügyfélszolgálatunkon, vagy akár 
■  elektronikus formában Online Ügyfélszolgálatunkon keresztül is. 
Némely termékünk esetében ez utóbbin történő befektetési egység átcsoportosítás 
ingyenes.
Fontos tudni, hogy egyes termékeinknél az összetétel-módosítás nem csak 
a múltbeli befektetéseket érinti, hanem módosítja a jövőben érkező díjak befektetését 
(ún. díjfelosztását) is (lásd következő oldal).

>
Tipp:
■   Legkésőbb a biztosítás lejárata előtti 1-1,5 évben, stabil/emelkedő piaci környezetben 

érdemes fokozatosan mérsékeltebb kockázatú eszközökbe áthelyeznünk befektetésünket, 
hogy addigi eredményeinket megvédjük.

■   A megfelelő tartam kiválasztásánál érdemes fi gyelembe venni, hogy milyen céllal 
szeretnénk a megtakarításunkat elindítani. A cél kívánt megvalósításának időpontjához 
igazíthatjuk a biztosítás tartamát. Például ha valaki a jelenleg 3 éves gyermeke 
továbbtanulását szeretné támogatni az összegyűjtött pénzzel, akkor 15 éves tartamra 
érdemes a biztosítást megkötnie.



Mit kell tennie, ha a jövőben befi zetendő díjait más 
eszközalap-összetétel szerint szeretné befektetni? 
A biztosítás szerződője kérheti, hogy a jövőben befi zetendő biztosítási díjait (legyen 
az rendszeres vagy rendkívüli/eseti díj) a korábbi összetételtől eltérően fektesse be a biztosító. 
Ezt hívjuk díjfelosztás-módosításnak vagy rendkívüli díjak esetében egyedi díjfelosztásnak.
Fontos tudni, hogy egyes termékeink esetében díjfelosztás módosítására csupán a befektetési 
egység-átcsoportosítással együtt van lehetőség, azaz a már a szerződésen lévő befektetések 
összetétele is az új arányok szerint módosul.

Hol tájékozódhat a szerződéséről? 
Az eszközalapok árfolyamának alakulásáról a www.aegon.hu oldalon kaphat friss információt, 
valamint Online Ügyfélszolgálatunkon érdemes regisztrálnia, hiszen itt naponta információkat 
kaphat szerződéséről, és az eszközalapok átcsoportosítására is lehetősége van. Weboldalunkon 
tájékozódhat arról is, ha életbiztosítási termékéhez új eszközalap került bevezetésre. Emellett 
a 06/40-204-204-es Telefonos Ügyfélszolgálatunkon is tájékoztatást kaphat a szerződésével, 
befektetésével kapcsolatos információkról, vagy kérdezze személyes tanácsadóját! 

Forduljon hozzánk bizalommal!
Ha szeretne még többet megtudni az AEGON Magyarország befektetési egységekhez 
kötött életbiztosításairól, illetve az azokhoz választható eszközalapokról:
■   kérjük, keresse bizalommal szakképzett tanácsadóinkat, akik az ország egész 

területén rendelkezésére állnak, és akik az igényeinek megfelelő javaslatokkal 
segítik Önt választásában, 

■  keresse Ügyfélszolgálati Irodáinkat,
■   hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat 

a   06-40-204-204-es számon,
■   vagy tájékozódjon honlapunkon:

a www.aegon.hu oldalon.

Eszközalapjaink 
A kiválasztott unit linked életbiztosítási termékhez választható eszközalapokról az ajánlat részét 
képező befektetési politikákból tájékozódhat. 

Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni.Tudni 
kell, hogy az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Ha a tartam lejárata előtt 
hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege 
miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).

Az eszközalapok befektetési egységeinek megvásárlása komoly növekedési potenciált jelent, ám a befektetésből származó 
kockázatokat a szerződő viseli. Bár szakértőink mindent megtesznek az általunk legjobbnak tartott befektetési alapoknál annak 
érdekében, hogy a választott tartam végén közelebb jusson a kívánt hozamcél eléréséhez, a biztosító az eszközalapokra sem 
tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal, abszolút hozamú befektetéseknél sem, a befektetés kockázatát a szerződő viseli. Ez azt 
jelenti, hogy pozitív eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges esetben azonban megtakarításának 
(tőkéjének) akár jelentős részét is elveszítheti.
Jelen anyag kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre.
Jelen tájékoztató nem tartalmazza a részletes feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, illetve az adott termék részletes 
tájékoztatóját és befektetési politikáját. Mielőtt életbiztosítási ajánlatát aláírná, kérjük, tanulmányozza a biztosítás általános és 
különös feltételeit, a költségfüggeléket, illetve az eszközalapok befektetési politikáit.

>
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