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Ha szereted tudatosan megtervezni az életed, ha 
önállóságra vágysz az anyagiak terén, ha kitűzött 
céljaid eléréséhez nagyobb összegre lesz szükséged, 
és ennek érdekében szeretnéd megtenni a szükséges 
lépéseket, ha saját autóra vagy otthonra gyűjtesz, 
ha már most gondolsz a családalapításra, akkor az 
AEGON Életpálya Program segíthet neked céljaid 
elérésében. Lehet, hogy még távolinak tűnnek ezek a 
tervek, de már most érdemes azon elgondolkoznod, 
hogy milyen nagyobb kiadások jelentkezhetnek majd 
életedben, és miből fogod fedezni ezeket. Még egy kis 
összegű rendszeres megtakarítás is nagy segítséget 
jelenthet a családod és saját magad számára, hogy 
megvalósítsd terveidet. Az idő gyorsan telik, de az 
AEGON Életpálya Programmal neked dolgozhat! 
Dönts te magad, mi mögötted állunk!

Az AEGON Életpálya Program
egy egész életre szóló életbiztosítás 
és megtakarítási lehetőség is egyben, 
amely sokrétű és könnyen alakítható 
az éppen aktuális életszakaszodnak 
megfelelően. 

Vedd kezedbe 
az irányítást!

Kinek ajánljuk?
 Elsősorban azon fiataloknak, akik szeretnének 

  biztosítási védelemben részesülni, valamint 
  megteremteni anyagi függetlenségüket, tudatosan 
  megtervezni életüket, és felkészülni az azzal 
  kapcsolatos nagyobb kiadásokra,
 azon szülőknek, akik egy nem várt tragédia esetére  

  is szeretnének felelősségteljesen gondoskodni   
  gyermekük és családjuk anyagi biztonságáról,
 és mindazoknak, akik a biztosítási védelem mellett  

  rendszeres megtakarítással szeretnék elkezdeni saját 
  vagy családjuk jövőjének megalapozását.

Kinek nem ajánljuk az életbiztosítási 
szerződést?
 Aki megtakarításához bankbetétet keres, vagy rövid

  távon szeretne megtakarítani.
 Aki nem kíván gondoskodni saját vagy családja   

  biztosítási védelméről.
 Aki minden élethelyzetben, másképpen is tudja

  biztosítani családja anyagi biztonságát. 
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Kitűzött céljaid eléréséhez
Tanulmányaid befejeztével az életed során többször kerülhetsz olyan 
élethelyzetbe, amelyben várhatóan nagyobb kiadásokkal találod 
szemben magad. Ilyen lehet az első autód megvétele, a szüleidtől 
való elköltözést követő lakásbérlés, vagy saját lakás vásárlása, az 
esküvőd, majd a családalapítás. Ha szeretnéd önállóan megteremteni 
magadnak azt a hátteret, amelynek segítségével ezen elérni kívánt 
céljaidhoz közelebb kerülhetsz, és ennek érdekében szeretnél 
rendszeresen megtakarítani, akkor az AEGON Életpálya Program 
segíthet neked ebben. 

A család anyagi biztonságának megteremtéséhez
A család anyagi biztonságának megteremtése a szülők feladata, akik 
egy időben meghozott döntéssel lépésről lépésre felkészülhetnek a 
nagyobb kiadásokra. Az AEGON Életpálya Program e korosztálynak 
is lehetőséget kínál a rendszeres megtakarításra annak érdekében, 
hogy a kitűzött célok megvalósításával járó kiadások ne érjék 
felkészületlenül a családot.
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Az Életpálya Program fontosabb jellemzői:
 Akár egész életeden át folyamatos életbiztosítási 

  védelemben részesülhetsz a tartam alatt, és ezen 
  időszak alatt megtakarításra is lehetőséged van.
 A biztosítás mellé kockázati élet-, baleset- és 

  egészségbiztosítási kiegészítőket is köthetsz saját 
  igényeidnek megfelelően. A kiegészítőket a 
  kockázatvállalás fgyelembe vételével tudod megkötni, 
  megszüntetésükre pedig bármikor lehetőséged van 
  egymástól függetlenül is. 
 Megtakarításodat garantált hozamú vagy általad 

  választott összetételű befektetésben gyarapíthatod. 
 Ha jelentősebb összegre van szükséged, az addig 

  összegyűjtött megtakarításaidból – a szabályzatnak 
  megfelelően – vehetsz fel pénzt, majd folytathatod a  
  takarékoskodást egy újabb cél érdekében. Ilyenkor 
  azonban fgyelj a befzetett összeg és a visszavásár-
  lási összeg különbségére, és a kamatadó-
  vonatkozásokra.
 Alkalmanként rendkívüli díjfzetésekkel gyorsabban is 

  összegyűjtheted a jövőbeni céljaid eléréséhez 
  szükséges összegeket. 
 Az értékkövetési lehetőség segítségével biztosításod 

  szolgáltatási összegei az infláció ellenére sem   
  veszítenek értékükből. 

Folyamatos
védelem egy

életen át

Egész életre szóló biztonság 
A megtakarítással kombinálható életbiztosítás kiváló eszköz arra, hogy 
miközben folyamatos életbiztosítási védelemben részesülsz, anyagi biztonságot 
teremts önmagad és a hozzád közelállók számára. Rugalmasan alakíthatod 
igényeidnek megfelelően, így végigkísérhet akár egy életen át. Minél fatalabb 
vagy, annál inkább érdemes elkezdened az AEGON Életpálya Programot, hiszen 
ekkor a fzetendő díj az idő előrehaladtával kisebb mértékben növekszik, mint 
egy rövidebb biztosítás esetén. 



Mit kínál neked a program megtakarítási lehetősége?
 Az AEGON Életpálya Program kedvező megtakarítási lehetőséget kínál. Amennyiben   

  nem szeretnéd Te meghatározni, hogy befektetéseid milyen eszközalapokba kerüljenek, 
  úgy választhatsz akár garantált hozamú befektetést is, ekkor megtakarításaidat az AEGON 
  Magyarország befektetési szakemberei helyezik el a különböző befektetési eszközökben. 
 Ha a szerződéshez befektetéstechnikai kiegészítőt is kötsz, akkor az eszközalapok széles 

  választékából szabadon eldöntheted, hogy mibe és hogyan szeretnéd befektetni a pénzed. 
  Portfóliód összetételét igényeidnek vagy várakozásodnak megfelelően bármikor szabadon 
  megváltoztathatod. Ha élni szeretnél ezzel a lehetőséggel, a szerződéskötést megelőzően 
  felmérjük kockázatvállalási képességed. Ennek során az eszközalapok általános 
  kockázatait egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljük, ez segít a kockázattűrő-képességednek 
  megfelelő eszközalapok kiválasztásában. Javasoljuk, hogy nagyobb kockázatú 
  eszközalapokat ne válassz annál, mint amelyben a befektetési ismereteid alapján bízol, 
  csak kisebbeket vagy azzal azonosakat!
 Az egyes eszközalapokban eltérő a javasolt időtáv, mely megadja az optimális eredmény 

  eléréséhez szükséges legrövidebb befektetési időszakot. Kérjük, ezt vedd fgyelembe az 
  eszközalapok kiválasztásánál és váltásánál!

Jó tudni!
A befzetett díjakból levonjuk a szerződésed függelékében megjelölt összegeket, amelyek a 
biztosítási szolgáltatás kockázatainak fedezetét nyújtják, valamint szerződésed kezelésének 
költségeit adják. A költséglevonások után mindenkor fennmaradó díj kerül befektetésre
megtakarítással egybekötött szolgáltatás esetén, így magas biztosítási fedezet, illetve rövid 
időtáv vagy kedvezőtlen hozamok esetén előfordulhat, hogy a befzetett díjaknál alacsonyabb 
összeget kapsz kézhez lejáratkor.

fontos információ

!

Kérjük, keresd kiadványunkat a befektetéssel kombinált életbiztosításokról, valamint tájékozódj 
befektetési politikáinkról részletesebben honlapunkon, illetve vedd igénybe tanácsadóink segítségét 
kockázattűrő-képességed felméréséhez! 



tudtad-e?
?

Tudtad-e?
 Lejárati szolgáltatásként pénzalapod, azaz az addig felhalmozott 

  megtakarításaid aktuális értékét fzetjük ki neked (a költségek 
  levonásával), a kifzetés időpontjában hatályos adótörvény 
  rendelkezéseinek fgyelembe vételével. 
 Haláleset esetén a biztosítási összeget és az addig felhalmozott 

  megtakarításokat (a költségek levonásával) fzetjük ki a 
  kedvezményezett részére.
 Az alapszolgáltatást kiegészítő biztosításaink széles választékából 

  szabadon bővítheted saját igényeid és a kockázatelbírálás 
  eredménye szerint.
 Későbbi fzetési nehézségek esetén a rész-visszavásárlási lehetőség a 

  vállalt biztosítási időtartam alatt esetleg felmerülő komolyabb kiadások 
  fnanszírozásában segít. 
 Amennyiben díjelmaradásod lenne, megfelelő nagyságú, már meglévő 

  megtakarítás esetén a költségeket levonjuk a szerződésed pénzalapjából, 
  így megtakarításaid csökkenhetnek, azonban a szerződésed által 
  biztosított kockázati fedezet fennmaradhat. Felhívjuk azonban fgyelmed, 
  hogy a díjelmaradással szerződésed akár meg is szűnhet, ez esetben 
  pedig a biztosítási szolgáltatást sem tudjuk tovább nyújtani részedre!



Kérjük, befektetési döntésednél vedd fgyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetétjellegű 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 vagy-e magasabb kockázatot vállalni, de tudnod 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 szeretnél férni 
az eszközalapokban tartott megtakarításodhoz, számolnod 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 
egyes befektetési alapoknál annak érdekében, hogy a választott tartam végén közelebb juss 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.
Jelen brosúra 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 aláírnál, kérjük, tanulmányozd a biztosítás általános és különös feltételeit, a költségfüggeléket, illetve 
az eszközalapok befektetési politikáit. 

Fordulj hozzánk bizalommal!
Ha szeretnél még többet megtudni az AEGON Életpálya életbiztosítási programról:
 kérjük, keresd bizalommal szakképzett tanácsadóinkat, akik az ország

  egész területén rendelkezésedre állnak, és akik az igényeidnek megfelelő 
  javaslatokkal segítenek választásodban,
 keresd Ügyfélszolgálati Irodáinkat,
 hívd Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a

  06-40/204-204-es számon,
  vagy tájékozódj honlapunkon: 

  a www.aegon.hu oldalon. w w w. a e g o n . h u

Példakalkuláció a biztosítás pénzalapjának értékére
Az alábbi példák tájékoztató jellegűek, melyeket egy 18 éves nő és férf 
esetére 1 000 000 Ft biztosítási összeg fgyelembevételével kalkuláltunk 
10, 15 és 20 éves időtartamra, 15 000 Ft havidíj fzetése mellett. 

Példák egy 18 éves férfi esetében* a biztosítás pénzalapjának értékére

Eltelt tartam (év)
1 000 000 Ft biztosítási összeg

havidíj
15 000 Ft

10 1 260 413 Ft
15 1 828 826 Ft
20 2 404 072 Ft

Példák egy 18 éves nő esetében* a biztosítás pénzalapjának értékére

Eltelt tartam (év)
1 000 000 Ft biztosítási összeg

havidíj
15 000 Ft

10 1 289 044 Ft
15 1 889 979 Ft
20 2 494 020Ft

*2%-os garantált hozamot feltételezve. A megtakarítás értéke ennél magasabb is lehet az elért hozamtól függően, 
illetve neked is lehetőséged van - ez esetben minimális lejárati összegre vonatkozó garancia nélkül - a befektetés 
összetételének meghatározására.
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