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Dinasztia életbiztosítás 
Álmaink megvalósításához erő és kitartás, de legtöbbször megfelelő anyagi 
forrás is szükséges. Abban segíthetünk, hogy komolyabb anyagi kiadással 
járó céljait életbiztosítási védelem mellett, rendszeres megtakarítással elérje.

A Dinasztia életbiztosítás a halálesetre szóló szolgáltatás mellett, a hozzá 
köthető kiegészítő biztosításokkal, segítséget adhat a biztosított személyt 
érintő baleset, kórházi kezelés, műtét vagy hosszan tartó más betegség 
esetére is. 

Életbiztosítás és megtakarítás egyben?
Termékünk egyesíti az életbiztosítás és a hosszú távú megtakarítás előnyös 
tulajdonságait. Lejárat esetén a megtakarítások összegét, halál esetén a 
megtakarítási összeg és a biztosítási összeg közül a magasabbat fizetjük ki.

A Dinasztia életbiztosítás fontosabb jellemzői
 Konstrukciónk 5–25 évig – kortól függően – bármely időtartamra  

  megköthető, így a lejárat időpontját úgy ütemezheti, hogy a szolgáltatási 
  összeg akkor váljon elérhetővé, amikor Önnek a legnagyobb szüksége van rá.
 Egy szerződésen belül két felnőtt biztosítására is lehetősége van.
 A haláleseti szolgáltatás bővíthető kiegészítő biztosítások széles körével, 

  igényeinek és a kockázatelbírálás eredményének megfelelően.
 A biztosítás tartama alatt a kiegészítő biztosításokat a feltételek keretei 

  között szabadon kötheti meg, és meg is szüntetheti azokat. 
 A díjnövelési opció segítségével rendszeres megtakarításait növelheti, 

  míg a rendkívüli díjbefizetés lehetősége az eseti jövedelmek számára 
  kínál befektetési lehetőséget.

Az egész család
   biztonságáért



Kinek ajánljuk?
 16 és 70 év közötti – elsősorban – családosoknak,
 akik egy nem várt tragédia esetén is gondoskodni szeretnének 

  szeretteikről,
 rendszeres megtakarítással segítenék családi céljaik megvalósítását, 
 szeretnének felkészülni egy nem várt, de a családot jelentősen megterhelő

  anyagi kiadásokkal járó eseményre,
 akik e célok mellett rugalmasan alakítható biztosítási 

  védelmet szeretnének.

Kinek nem ajánljuk az életbiztosítási szerződést
 Aki megtakarításához bankbetétet keres.
 Aki rövidtávon szeretne megtakarítani.

Két személyre is köthető biztosítás 
A Dinasztia Életbiztosítási Program sajátossága, hogy egy szerződésen belül 
két felnőtt biztosítása is megoldható. Egymás sorsáért felelősséggel tartozó 
házaspárok, gyermekeik sorsát tervező szülők számára nyújt megoldást.

ne m ajánljuk
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1A szerződő minden befektetési egységre kötött biztosításnál naponta kérhet 
tájékoztatást többek között befektetései elhelyezéséről, valamint befektetéseinek 
aktuális értékéről.

Rugalmasan, az Ön érdekében
 Befektetési egységekhez kötött szerződés esetén szerződését Online Ügyfélszolgálatunkon 

  keresztül követheti és módosíthatja: www.aegon.hu.
 Rendkívüli díjak befizetésével növelheti megtakarítását, így a lejárati kifizetés összegét.1
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Választható megtakarítási formák
Biztosítása megkötésekor választhat, hogy megtakarítása garantált 
hozammal vagy befektetési kiegészítő választása esetén – befektetési 
egységekhez kötött biztosításként – az Ön igényeinek megfelelően, a 
szerződéshez ajánlott eszközalapok közül választott összetétel szerint 
gyarapodjon.

Milyen eszközalapokba érdemes fektetnie pénzét?2

Amennyiben szerződéséhez igénybe veszi a befektetéstechnikai 
kiegészítő nyújtotta előnyöket, eszközalapok széles választéka áll 
rendelkezésre a rendszeres befizetések elhelyezésére, így kivá-
laszthatja a kockázattűrő képességének megfelelő befektetési 
lehetőségeket.

Átcsoportosítható
A tartam során bármikor élhet az eszközalapok közötti átcsoportosítás 
lehetőségével is, így aktívan menedzselheti saját portfólióját hozam-
elvárásának megfelelően. A különböző eszközalapok különböző befek-
tetési kockázatokkal járnak, melyekről tájékozódhat honlapunkon, az 
eszközalapok tájékoztatójából és befektetési politikáiból, és kérjük, 
vegye igénybe tanácsadóink segítségét kockázattűrő-képességének 
felméréséhez! Az eszközalapok általános kockázatait 1-5-ig terjedő 
skálán jelezzük, ami segít a kockázattűrő-képességének megfelelő 
eszközalap kiválasztásában.

2Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, 
bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy 
közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen 
módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak 
a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb 
hozam elérése érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni, de tudni kell, hogy az eszközalapok bármilyen 
múltbéli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Ha egy nem várt esemény, vagy bármi más 
ok miatt a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell 
azzal, hogy a hosszú távú befektetések jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek 
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. Ez azt jelenti, hogy pozitív eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges 
esetben azonban a szerződő megtakarításának (tőkéjének) jelentős részét is elveszítheti.

Igényeinek      
megfelelően!



Jó tudni!
 A biztosítási szerződés megkötését megelőzően 

  felmérjük kockázatvállalási készségét, így könnyebben 
  meg tudja állapítani, hogy mely biztosítási szerződések, 
  illetve eszközalapok a legmegfelelőbbek céljai   
  eléréséhez.
 Az egyes eszközalapokban javasolt minimális időtáv 

  megadja a kívánt eredmény eléréséhez szükséges 
  minimális befektetési időszakot. 
 A befizetett díjakból a szerződése függelékében 

  megjelölt összegeket vonjuk le, amelyek a szerződése 
  kezelésének költségeit és a biztosítási kockázatvállalás 
  ellenértékét szolgálják. 
 A költséglevonások után mindenkor fennmaradó díj 

  kerül befektetésre, így magas biztosítási fedezet, illetve 
  rövid időtáv vagy kedvezőtlen hozamok esetén 
  előfordulhat, hogy Ön a befizetett díjaknál alacsonyabb 
  összeget kap kézhez lejáratkor.
 Díjelmaradás esetén a költségeket a szerződés 

  pénzalapjából vonjuk le, így megtakarításai 
  csökkenhetnek, szerződése akár meg is szűnhet.
 A szerződés sem tőke-, sem hozamgaranciát

  nem nyújt.
 A biztosítási szerződés csak abban az esetben lehet 

  Önnek megfelelő, ha azt valóban hosszabb távra – a 
  szerződés Önnek hátrányos szabályaira tekintettel is –, 
  a feltételek teljes ismeretében köti meg!
 Az eszközalapokról és a befektetési egységek 

  árfolyamának alakulásáról részletesebb és friss 
  információt honlapunkon talál, a www.aegon.hu oldalon.

Figyelmébe ajánljuk!
Amennyiben nincs ideje, vagy kellő ismerete ahhoz, hogy befekte-
téseit aktívan egyedül kezelje, válassza a Smart Money eszköz-
alapot, melynek aktuális összetételét és az egyes eszköztípusok 
közötti átcsoportosításokat szakemberek a piaci várakozások 
szerint határozzák meg, és szükség szerint módosítják. A Smart 
Money eszközalap segítségével növekvő és eső piacon egyaránt 
pozitív hozamot érhet el, azonban ilyen esetben is a szerződőt 
terheli a befektetés kockázata, mert a biztosító a szakemberek 
tanácsa mellett sem vállalhat  tőke- vagy hozamgaranciát. 

Milyen időtávra érdemes
befektetnie az egyes eszközalapokba?
Az egyes eszközalapokban eltérő a javasolt befektetési időtáv, ami 
megadja a kívánt eredmény eléréséhez szükséges legrövidebb be-
fektetési időszakot. Kérjük, ezt vegye figyelembe az eszközalapok
kiválasztásánál és váltásánál!



Jelen kiadvány 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 bármilyen életbiztosítási 
ajánlatot aláírna, kérjük, tanulmányozza a biztosítás általános és különös feltételeit, 
a költségfüggeléket, illetve az eszközalapok befektetési politikáit.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Ha szeretne még többet megtudni a Dinasztia Életbiztosítási Programról:
 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. w w w. a e g o n . h u
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