AEGON Libra
Teremtsen egyensúlyt!

Kötelezettségek? Álmok?
Nem kell választania!
Ha minden kötelezettségünknek megfelelünk, nem
sok időnk és energiánk marad az álmainkra, de
ugyanígy igaz ez akkor is, ha csak az álmainkat
követjük, és kötelezettségeinket nem teljesítjük –
nem jutunk messzire.
A Libra jelentése: mérleg, mely kifejezi, hogy mindig
mérlegelnünk kell, de ez nem zárja ki, hogy egyszerre
több dolgot megvalósítsunk.

Szeretnénk, ha Ön nem kerülne
válaszút elé
Valós, magas haláleseti szolgáltatás reményében
jelentős összeget fordítani kockázati életbiztosításra,
vagy inkább tőkét gyűjteni, és az álmainkat
megvalósítani?
Miért ne lehetne mindkettőt egyszerre?

Vajon van olyan életbiztosítás, amelyik…
Legalább 10 millió Ft-os anyagi
segítséget nyújt halál esetén?
■ Vagy a tartam végén visszaadja
a befizetett díjakat?
■ Nem kényszeríti választásra?
■

A válaszunk: igen,

AEGON Libra!

Mi az AEGON Libra?
Olyan kockázati életbiztosítás, amely a tartam alatt bekövetkező halálesetkor nagy összegű kifizetéssel zárul. Ha pedig erre nem kerül sor, és
a szerződés díjait a szerződő a feltételek szerint teljesítette, a tartam végén
a biztosító a szabályzat szerint visszaadja az addig befizetett díjakat,
amelyet tetszőlegesen használhat fel – így egyensúlyt teremthet a családjáról való gondoskodás és álmai megvalósítása között!

Jó tudni!
Az AEGON Libra életbiztosítás esetén nem megtakarítási célú szerződést köt,
mégis: ha a tartam közben nem került sor haláleseti szolgáltatásra és a szerződés
folyamatos díjfizetéssel a feltételek szerint fennállt, a biztosító visszaadja a
szabályzat szerint a fizetett díjakat.

Bármerre billen a mérleg, az AEGON Libra Önt szolgálja!
Halálesetkor 10 millió Ft
vagy magasabb szolgáltatás
(az Ön által szerződéskötéskor választott,
inflációkövetéssel növelhető összeg)

vagy

A díjakat a tartam végén
a szabályzat szerint
visszaadjuk.

Gondoskodjon családjáról,
valósítsa meg álmait!

A jövőt senki nem látja biztosan, de az AEGON Librával
nem kell kompromisszumokat kötnie, mert:
■ Az AEGON Libra olyan nagy összegű kockázati életbiztosítás, mely nem várt
halál esetén nagy összegű anyagi segítséget nyújt családjának,
vagy
■ visszaadja a szerződés szerinti díjakat, ha a tragédia nem következett be.
Ha az alapbiztosítást illetően él az infláció negatív hatásait kiküszöbölő, évenkénti értékkövetés lehetőségével (és a díjakat a tartam végéig fizette), lejáratkor
többet kap vissza, mint amennyit az alapbiztosításra befizetett.

Az AEGON Librát Önnek is ajánljuk, ha
■ 25-45 éves,
■ Önnek is fontos a magas összegű életbiztosítási védelem megteremtése

(10-30 millió Ft), azaz családja biztonsága kulcskérdés,
■ 10 millió Ft feletti összegű hitellel rendelkezik,

melyhez haláleseti fedezet szükséges,
■ fontosnak tartja a kiszámítható pénzügyi megoldásokat,
■ megtakarításairól már gondoskodott, és céljait – gyermek életkezdése,

nyugdíjas évekre kezdő kiegészítés – biztonságban szeretné elérni,
■ gondoskodni szeretne családjáról, vagy a sok munka gyümölcseként, saját

álmát is megvalósítaná egyszer.

Az AEGON Librát nem ajánljuk Önnek, ha
■ befektetési egységekhez kötött, kifejezetten megtakarítási terméket keres,

ahol Ön határozhatja meg a befektetés módját,
■ nincs családja, vagy más valaki, akiről gondoskodni szeretne.

Díjazzuk az egészséget!
■ A díj számításánál olyan kockázati tényezőket is

Számoljon velünk!
Mi történne,
ha a család egyik keresőjének ﬁzetése
kiesne a családi kasszából?

figyelembe veszünk, mint az Ön egészségi
állapota, életmódja, testalkata.
Ha ezen tényezők ismeretében, illetve a modern
technológiával végzett ingyenes és gyors
egészségi állapotfelmérésünk szerint kifejezetten
jó egészségnek örvend, díjainkból kedvezményre
jogosul, vagy magasabb biztosítási összegre
kötheti meg a szerződést.
■ Nem dohányzó ügyfeleink is jelentős

kedvezményben részesülnek.
■ Biztosítását érdemes minél fiatalabb korban

megkötnie, mert a díjak a fiatalabbak számára
kedvezőbbek.

Mire költheti a visszakapott összeget?
A biztosítás fő célja a magas összegű biztosítási
védelem, de ha a biztosított a tartam végén életben van, a szerződés érvényes, és a biztosítás
díjmentesítésére sem került sor, a futamidő végén
kiszámítható, fix összeget adunk vissza, melynek
felhasználásáról szabadon dönthet, pl.:
■ gyermekek taníttatása,
■ gyermekek életkezdése,

A szerződő által fizetendő díj a kockázatelbírálás eredményétől függően kerül megállapításra.
Az értékkövetés minden évben választható a feltételekben meghatározottak szerint,
a biztosító által felajánlott mértékben.

■ saját nyugdíjkiegészítése,
■ hobbi.

Mi történik, ha tervei nem úgy
valósulnak meg, ahogy elképzelte?
Biztosítási díjával kapcsolatban fizetési nehézségekbe
ütközik? Mégsem szeretné szerződését megszüntetni?
■ Az AEGON Libra választásával lehetősége van

a biztosítás díjmentesítésére a szerződés
feltételeinek megfelelően akkor, ha az már
rendelkezik visszavásárlási értékkel.
A díjmentesítés után is fennmarad a választott
haláleseti szolgáltatás, így családját
biztonságban tudhatja mindaddig, amíg a pénzalap
a költségeket és kockázati díjakat fedezi.
Fontos tudnia, hogy a díjnemfizetés a szerződés
megszűnéséhez vezethet és így a haláleseti
kifizetés, valamint a díjak visszafizetése is elmarad.
■ A megkötéskor választott tartam legalább

negyedének eltelte után lehetősége van
szerződésének visszavásárlással való
megszüntetésére.

Tart attól, hogy az inﬂáció miatt a biztosítás szolgáltatása
kevesebbet ér majd?
Mivel az indexálás, azaz az infláció negatív hatásait kiküszöbölő értékkövetés lehetősége
évről évre az Ön döntésének megfelelően választható, ezért az infláció sem gátolhatja tervei
megvalósítását. Az indexálás a biztosítás haláleseti szolgáltatását is emeli, valamint a
szabályzat szerint a tartam végén visszajuttatható összeget is: ebben az esetben Ön többet is
kaphat vissza, mint a befizetett összeg!

Ebben az esetben a befizetett díjak kisebb részét
kapja vissza, és minden további kifizetéstől elesik,
így a visszavásárlás lehetőségét csak a legvégső
esetben ajánljuk Önnek.

Jó tudni!
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!

AEGON Libra Életbiztosítás

Az AEGON Libra tisztán kockázati életbiztosítás, amely:
■

■

■

halál esetén nyújt szolgáltatást,
magas, legalább 10 millió Ft-os
életbiztosítási összeggel
a kockázatelbírálás eredményeképpen
a biztosított egészségi állapotától,
korától, nemétől és életmódjától függő
díjon nyújt biztosítási védelmet

■

■

Belépési korok:
■

Prémium kategória: 18-60 év

■

Prémium kiemelten kedvezményes
kategória: 18-50 év

díjfizetési gyakoriság:
havi, negyedéves, féléves vagy éves
választható

15-40 éves tartamra köthető

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. Mielőtt
bármilyen életbiztosítási ajánlatot aláírna, kérjük, tanulmányozza át a biztosítás általános és
különös feltételeit, a költségfüggeléket.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Bízunk abban, hogy szeretne még többet megtudni az AEGON Libra életbiztosításról.
Kérjük, fogadja bizalommal szakképzett tanácsadónkat, és alkuszi partnereinket, akik az igényeinek megfelelő javaslatokkal segítik Önt a választásban és a döntésekben.
Ha AEGON Libra életbiztosítást szeretne kötni,
vagy további információra van szüksége, hívja
Telefonos Ügyfélszolgálatunkat:
06-40/204-204 vagy
tájékozódjon honlapunkon: www.aegon.hu.

Bármerre billen a mérleg,
az AEGON Libra Önt szolgálja!
magas összegű
biztosítási védelem

a díjakat
a tartam végén
a szabályzat szerint
visszadjuk

vagy
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