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A gyermekek, a lakás, vagy a nyugdíjas évek 
biztonsága a kérdés?
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Lejárati szolgáltatás

A megtakarítás értéke*

Járadékká váltható

AEGON Forte – Szolgáltatás

Biztosított bármely okú halála esetén

A megtakarítás értéke* 

+ 1.000.000,-Ft-os életbiztosítás

Ütemezett lejárati szolgáltatás

a megtakarítás értékének 

választott része **

*a pénzalap aktuális értéke **a pénzalap elégséges értékéig
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AEGON Forte – Alapvető jellemzők

o Tartam: 10-25 év 

o Biztosított életkora:

– Belépési kor 16-65/75 év között

o Díjfizetés gyakorisága:

éves, féléves, negyedéves, havi

o Díjfizetés módja:

díjlehívás, átutalás, csekk 

o Minimális rendszeres díj

150.000,-Ft/év + kiegészítők

o Unit linked



Local knowledge. Global power. 5

AEGON Forte – Egészségi kockázatelbírálás

o Egyszerűsített egészségi nyilatkozat

– Elképzelhető, hogy beérjük 3 kérdéssel

– Állapítottak-e meg Önnél tartós egészségkárosodást?

– Áll-e jelenleg vagy állt-e a múltban orvosi kezelés/ellenőrzés alatt, 

részesült-e tartós gyógyszeres kezelésben?

– Javasoltak-e valaha Önnek kivizsgálást, orvosi kezelést, beavatkozást?



Local knowledge. Global power. 6

AEGON Forte – Egészségi kockázatelbírálás

o Részletes egészségi nyilatkozatot kérünk, ha

– egyszerűsített egészségi nyilatkozat kérdéseinek bármelyikére igen lett a 

válasz

– kiegészítő biztosítás kötése esetén
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AEGON Forte – Alapvető jellemzők

A megtakarításra szánt díjrész legalább négyszerese legyen a 

kiegészítők díjának.



Local knowledge. Global power. 8

AEGON Forte – Azt nem tudjuk, hogy jövőre mi lesz, de…

o Tartamhosszabbítás
o Tartamcsökkentés
o Ütemezett lejárati szolgáltatás
o Részvisszavásárlás
o Visszavásárlás
o Díjszüneteltetés
o Automatikus díjmentesítés
o Díjcsökkentés
o Díjnövelési opció
o Díjfelosztás
o Unit átcsoportosítás
o Eseti díjfizetés
o Rendkívüli díjfizetés
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AEGON Forte – Tartamhosszabbítás

o Az eredeti lejárat után számlaként dolgozik.

o Már nem életbiztosítás (kockázati és kiegészítők megszűnnek), 
azonban rendszeres díjat sem várunk el.

kezdet eredeti lejárat
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AEGON Forte – Tartamhosszabbítás

o A hosszabbított tartam a biztosított élete végéig tart

o Rendkívüli és eseti díj továbbra is fizethető

o Csupán csökkentett adminisztrációs költséget illetve befektetési 

költséget vonunk

o A korábban élethosszig megnövelt tartam vissza is állítható

kezdet eredeti lejárat élethosszig
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AEGON Forte – Tartamcsökkentés

kezdet 15 év                                         eredeti lejárat

o A 15 évnél hosszabb tartamú biztosítási szerz ődés tartama

– a 26. hónaptól - csökkenthető

o A lecsökkentett tartam legalább 15 év maradjon és nem lehet hosszabb, 

mint 25 év
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AEGON Forte – Pénzkivonási lehetőségek 

Tartam

Ütemezett lejárati szolgáltatás
o Az évfordulót követő 60 napig kérhető

o Költségmentes

Részvisszavásárlás/visszavásárlás lehet ősége
o Bármikor a tartam során (eseti, rendkívüli díjakból)

o Rendszeres díjnál (3. ill 2. évtől)

Technikai 
kezdet

10. év 13. év12. év11. év
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AEGON Forte – Pénzkivonási lehetőségek

Visszavásárlás

–a szerződés 2. évfordulóját követ ően írásban kérheti az ügyfél

–a visszavásárlási érték = az aktuális pénzalap - minimális pénzalap

Részvisszavásárlás

–Rendkívüli és eseti díjakból származó befektetési egységekre 

költségmentes - bármikor

– Rendszeres díjakból származó befektetési egységek 

részvisszavásárlása költséggel terhelt – 3. évfordulót követ ően

Ütemezett lejárati szolgáltatás

–10. év után, minden évfordulót követő 60 napon belül kérhető

–költségmentes
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AEGON Forte – Különleges jellemző: díjszüneteltetés

o 5 évfordulót követően

o Továbbra is kockázatban állunk

o A díjfizetés szüneteltetése legfeljebb 6 hónapig lehetséges. 

o Két szüneteltetés között legalább 24 hónapnak el kell telnie

o Akár többször is
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AEGON Forte – Különleges jellemző: automatikus díjmentesítés

o Az 5. évtől kezdődően*, 4 havi hátralék után

o A díjmentesítés első napjától a biztosító halálesetre nem 
áll kockázatban , a kiegészít ő biztosítások megsz űnnek

o A kezdeti költségeinek a fedezetére szolgáló kezdeti 
kezelési költséget és a befektetési költséget a biztosító a 
továbbiakban is levonja a pénzalapból

o Továbbra is lehetősége van a rendkívüli és eseti díj 
fizetésére

*szabályzat szerint
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AEGON Forte – Díjcsökkentés, Díjnövelés

Díjcsökkentés

– 5. évfordulót követően

– Akár a kezdeti minimáldíj 
szintjéig

Díjnövelés

– Bármikor
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AEGON Forte – Díjfelosztás

o Díjfelosztás módosítása 

ingyenes.

o A díjfelosztás nem érinti 

a már befektetett díjakat.

o Eseti díj esetében a 

díjfelosztást nem lehet 

módosítani. 
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AEGON Forte – Unitok átcsoportosítás

o Az átcsoportosítás legalább 100 000 Ft-ot érintsen.

o Az elkülönítetten nyilvántartott befektetési egységek 

közötti befektetési egység-átcsoportosításra nincs 

lehetőség!

AEGON Online Ügyfélszolgálaton keresztül INGYENES!
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AEGON Forte – Eseti-Rendkívüli díjfizetés lehetősége

„Hogyan kössek két szerz ődést egy ügyfélnél?”
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AEGON Forte – Eseti-Rendkívüli

o Eseti

– Rövid/átmeneti 
állapotokhoz

– Likvid eszköz
– Alacsony költség
– Folyó és betétszámlával 

konkurál

o Rendkívüli

– Közép és hosszútávra
– Nem a likviditás a cél
– Betétszámlákkal és az 

értékpapírszámlákkal 
konkurál
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AEGON Forte – Eseti díj

o Díjrendezett szerződésre 
várjuk az eseti díjakat.

o AEGON Pénzpiaci 
Eszközalap.

o Akár 50.000 Ft-tól.
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AEGON Forte – Rendkívüli díj

o Díjrendezett szerződésre várjuk a 
rendkívüli díjakat.

o Valamennyi eszközalap választható.

o Akár 50.000 Ft-tól.
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AEGON Forte – Befektetés

Adott eszközalap választása esetén, a díj legalább 5%-át kell az eszközalapba fektetni!
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AEGON Forte – Befektetés

Adott eszközalap választása esetén, a díj legalább 5%-át kell az eszközalapba fektetni!
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AEGON Forte – a befektetési egységek fajtái

Befektetési egység (unit)

o Kezdeti egység            porlasztott költségelvonás alapja

o Felhalmozási egység                     megtakarítás ra
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AEGON Forte – Hogyan működik?  - költséglevonás

1. év

Kezdeti
költség

Kezdeti 
költség

Indexálás 
esetén 
felhalmozási 
egység

2. év 3. év

Első 3 év 
kockázati
díja,
befektetési
költség

4. év

Kockázati
díj, 
befektetési
költség

Kezdeti egységek

Felhalmozási egységek

Kezdeti 
költség

Kezdeti 
költség

5. év
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AEGON Forte – Rugalmasság

o Kockázatelbírálás „nélkül” 1 mFt
o 3 in 1
o Az első két évben megelőlegezzük 

a díjakat és költségeket
o „Szabad kéz” a kiegészítő 

biztosítások választásánál
o Javasolt befektetési kombinációk
o Folyamatos és egyszeri díjas 

egy termékben
o Kedvező pénzkivonási lehetőségek
o Járadékra válthatóság
o Változó élethelyzetekhez 

igazodó díjfizetés
o Rugalmasan változtatható tartam
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Köszönöm a figyelmet
A teljes körű tájékoztatás céljából olvasd el a termék szabályzatát!


