
EUROMAXX  IV.



Kisgyermekes családok

�A tandíjat euróban 
fogják fizetni

�Az önálló életkezdés

�Magas munkaerőpiaci 
követelmények



Nyugdíjasok

�Euróban kapják a 
nyugdíjukat

�Életszínvonal 
fenntartása



Biztosítási esemény

�A biztosítási tartam lejárata

�Biztosított tartam alatt bekövetkező 

�halála

�baleseti halála



Biztosítási szolgáltatás

� Lejáratkor:

befektetési egységek db x aktuális vételi 
árfolyam

� Halál esetén:

befektetési egységek db x aktuális vételi 
árfolyam

� Baleseti halál esetén: 

befektetési egységek db x aktuális vételi 
árfolyam 

+ 10.000€ (indexálás!)



Díjfizetési módok

� Havi, negyedéves, féléves, 

éves

� Egy biztosítottra egy 

ajánlatot lehet felvenni 

Egészségi Nyilatkozat 

nélkül



Adminisztráció 

� A díjat az ügyfél utalja egyedi megbízással 

10918001-00000002-11800053
UniCredit Bank

(IBAN száma: HU77 1091 8001 0000 0002 1180 0053)
AEGON Bizt. EUR számla

SWIFT kód: BACX HU HB

UniCredit fiókjaiban

Készpénzben

Név, ajánlat vagy 
szerződésszám



� Minimumdíj: 100 €/hó

� Tartam: 10-20 év

� Díjfizetés: forint- vagy 
devizaszámláról indított egyedi 
banki átutalással, vagy a 
biztosító számlájára közvetlen 
befizetéssel euróban.

Az EUROMAXX jellemzői



� Lejárat előtt a tartam 
maximum 10 évvel 
meghosszabbítható.

� A meghosszabbított 
teljes tartam 
maximum 20 év.

Az EUROMAXX jellemzői



� Minimális belépési 
kor: 16 év

� Maximális belépési 
kor: 65 év

� Maximális lejárati 
kor: 75 év

Az EUROMAXX jellemzői



Visszavásárlás
(vételi árfolyamon alapuló számítás)

� Eltelt rendszeres díjjal fedezett hónapok 
figyelembevételével a rendszeres díjas egységek alábbi 
hányadát fizetjük ki:

� 0-12 hónap : 0 %

� 13-24 hónap : 50 %

� 25-36 hónap : 55%

� 37-48 hónap : 60 %

� 49-60 hónap : 75 %
� 60 hónaptól  : 100%

� Eseti díjra 100%

� Kockázatviselés megszűnik az igény benyújtását 
követően



Részvisszavásárlás
(vételi árfolyamon alapuló számítás)

Az eseti díjakra igényelhető, minimum 100€.

� 2 évi rendszeres díjjal fedezett tartam
elteltét követően.

� Amennyiben nem telt el 24 hónap, illetve 
nem érkezett be 2 évi folyamatos díj, csak 
abban az esetben:

ha a részvisszavásárlást követően a
rendszeres díjakból a visszavásárlási táblázat
szerint számított egységek és az eseti
díjakból származó egységek értéke
együttesen meghaladja a 2000€-t.



Eseti befizetés lehetősége

� Minimum: 300 €

� Eseti díj kezdeti kezelési 

költsége: a díj 1%-a 



Díjmentesítés szabályai

� 2 évi rendszeres díjjal fedezett tartam elteltét 
követően –táblázat szerint- díjmentesíthető

Vagy

� A rendszeres díjakból a díjmentesítési táblázat 
szerint számított egységek és az eseti díjakból
származó egységek értéke együttesen eléri a 
2000€-t.



Díjmentesítés
� Eltelt rendszeres díjjal fedezett hónapok 

figyelembe vételével az egységek számát az 
alábbi hányadra csökkentjük:

� 0-12 hónap :   0 %

� 13-24 hónap :  50 %

� 25-36 hónap :  55%

� 37-48 hónap :  60 %

� 49-60 hónap :  75 %

� 60 hónaptól : 100%

� Díjmentesítést követően a baleseti halálra 
szóló kockázatviselés megszűnik.



Az EUROMAXX költségei

� Számlavezetési költség: 
0,12%/hó

� Kombinációváltás:
9€

� Kezdeti kezelési költség:
kezdeti tartamdíj 4%-a

Példa: 
10 év*12 hó*100€*0,04=480€

(4,8 havi díj)



Európai részvények

Európai telekommunikációs 
szektor részvények

Európai pénzügyi szektor 
részvények



Climate change részvény eszközalap
Befektetési célpont: 
Olyan vállalatok részvényei, amelyek bevételeinek d öntő hányada 
a következ őkből származó üzleti lehet őségek kiaknázásából 
származik:

mezőgazdasági 
tevékenység
o biotechnológia
o állattenyésztés
o halgazdálkodás
o agrár-technológia
o agrár-meteorológia

alternatív er őforrások 
hasznosítása
o megújuló energia
o Vízgazdálkodás
o agrokémia

globális éghajlat-változás
o környezetgazdálkodás
o energia hatékonyság
o „clean technologies”



Az euró megítélése Magyarországon

Korábbi kutatás szerint 
a 15 évesnél idősebb 
lakosság körében

Legkedvezőbb megítélés: 

�Unióba sokat utazó 
magasabb 
jövedelműek

�30 év feletti férfiak

�Budapest és Nyugat-
Dunántúl

Forrás: www.tns-global.hu



Köszönöm a figyelmet

A teljes körű tájékoztatás céljából olvasd el a termék szabályzatát!


