
AEGON
Forte Életbiztosítás



Az AEGON Forte életbiztosítás
a biztosítási védelem mellett olyan 
rugalmas megtakarítási lehetőséget kínál, 
melyen keresztül hosszabb távú, rendszeres 
befizetéseivel  a jelentősebb anyagi forrást
igénylő céljait megvalósíthatja.
 

Az AEGON Forte fontosabb 
jellemzői
 A biztosítás megkötésekor a biztosított 

  életkora 16-65 év között lehet, a szerződés 
  tartama szabadon választható és a 
  futamidő alatt módosítható (hosszabbít-
  ható vagy rövidíthető (10-25 év).
 Az alapbiztosítás 1 millió forintos haláleseti 

  szolgáltatását kiegészítő biztosítások 
  széles körével, igényeinek a kockázat-
  elbírálás eredményének megfelelően 
  bővítheti.
 A tartam alatt a kiegészítő biztosításokat 

  a feltételek keretei között szabadon kötheti 
  meg, és meg is szüntetheti azokat.
 A tartam során bármikor lehetősége van 

  rendkívüli és eseti díj befizetésére a lejárati 
  összeg növelése érdekében.
 A rendszeres és rendkívüli, illetve eseti 

  megtakarításait eszközalapok széles 
  választéka között oszthatja meg.

nézzen szembe a jövő kihívásaival!Újult erővel

Kinek ajánljuk?
 25 és 55 év közötti akár egyedülállóknak, 

  akár családosoknak,
 aki idejében kíván gondoskodni – 

  nyugdíját kiegészítendő – nyugdíjas 
  évei biztonságáról,
 vagy gyermekei életkezdésének 

  támogatásáról,
 később tervezett hitelfelvételhez önerőt 

  szeretne biztosítani,
 rendszeres megtakarítással készülne 

  fel nem várt eseményekre,
 aki e célok mellett rugalmasan alakítható 

  biztosítási védelmet is szeretne.

 
Kinek nem ajánljuk az 
életbiztosítási szerződést?
 Aki megtakarításához bankbetétet keres.
 Aki rövid távon szeretne megtakarítani.
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 Átmeneti anyagi zavar esetén lehetőség 
  van a díjfizetés szüneteltetésére az 5. 
  biztosítási évfordulót követően, illetve  
  a rendkívüli és eseti díjak költségmentes 
  részvisszavásárlására is lehetősége van 
  a szerződőnek a biztosítás feltételeinek 
  megfelelően.



Gondoljon nyugdíjas éveinek biztonságára!
Tudja Ön, hogy Magyarországon egyre kevesebb a járulékfizető, 
s így a jövőben egyre kevesebb pénz osztható szét az időközben 
egyre több nyugdíjas között? A jelenlegi jövedelméhez képest az 
Ön nyugdíja is sokkal alacsonyabb lesz. Ha attól tart, hogy idős 
korára nem lesz elegendő pénztartaléka, gondoskodjon már most a 
nyugdíjas évek anyagi biztonságáról és nyugdíja kiegészítéséről 
az AEGON Fortéval.

Alapozza meg gyermekeinek jövőjét!
A gyermekek iskoláztatása, életkezdésük finanszírozása egyre 
nagyobb terhet ró a családokra. Az AEGON Forte segíthet Önnek 
abban, hogy az időben elindított megtakarítása az évek múltával 
megfelelő anyagi segítséget nyújtson gyermekeinek.

Otthonteremtéshez is ajánljuk!
Miért mondana le álmai otthonáról? Az AEGON Forte éppen abban 
segít, hogy megvalósítsa azokat. Az AEGON Forte életbiztosítás 
megkötésével teremtsen álmainak valóságos alapot.

Számíthat ránk, ha váratlan esemény adódik!
Miközben körültekintően alakítja saját életét, nagy gonddal egyengeti 
családja sorsát, olyan nem várt események is adódhatnak, melyek 
jelentős anyagi áldozatot kívánnak Öntől. Az AEGON Forte feltételei 
szerint segíthet a váratlan pénzügyi problémák megoldásában.

Átlátható, naprakész, rugalmas
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  keresztül követheti, ingyenesen adhat 
  megbízásokat a befizetett díjak befektetési 
  összetételének módosítására.
 A tartam alatt szabadon – 

  kockázatelbírálás eredményétől is függően  
  – változtathatja a biztosítási fedezetet 
  kiegészítő biztosítások megkötésével vagy 
  megszüntetésével.
 Megváltozott élethelyzet esetén 

  szabadon dönthet a biztosítás tartamának 
  hosszabbításáról vagy rövidítéséről, a 
  rendszeres biztosítási díj növeléséről vagy 
  csökkentéséről, sőt kérheti a díjfizetés 
  szüneteltetését is a biztosítási szerződés 
  feltételeinek megfelelően.
 Az AEGON Forte meghatározott tartam 

  után rugalmas pénzkivonási lehetőséget 
  biztosít, így egyetlen szerződéssel többféle 
  élethelyzetet is kezelhet.

A figyelmébe ajánljuk!
Az AEGON Forte életbiztosítás megtakarításait az 
eszközalapok széles választéka között oszthatja 
meg, melyről Ön határoz. 
Amennyiben szívesen bízná megtakarításainak 
aktív kezelését szakemberekre, úgy válassza az 
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja
Eszközalapot.
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Jó tudni!
 Az ajánlat kitöltését megelőzően felmérjük az Ön kockázatvállalási 

  készségét, így könnyebben meg tudja állapítani, hogy mely biztosítási 
  szerződések, illetve eszközalapok megfelelőek 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 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.
 Bármely kérdésben felvilágosítást nyújtunk a lap alján lévő 

  elérhetőségeinken.

Bízunk abban, hogy szeretne még többet megtudni az AEGON 
Forte életbiztosításról. Kérjük, fogadja bizalommal szakképzett 
tanácsadónkat, aki az igényeinek megfelelő javaslatokkal 
segíti Önt a választásban és a döntésekben.
 
Ha AEGON Forte életbiztosítást szeretne 
kötni, vagy további információra van szük-
sége, hívja Telefonos Ügyfélszolgála-
tunkat: 06-40/204-204 vagy tájékozódjon 
honlapunkon: www.aegon.hu.

Forduljon hozzánk bizalommal!
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