Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben a szerzôdésére beérkezô díjakat a továbbiakban az eddig Ön által választott befektetési kombinációtól eltérôen szeretné
befektetni – az eszközalapok arányait megváltoztatni –, akkor az alábbi nyilatkozat gondos tanulmányozása után töltse ki az adatmezôket és
a nyilatkozatot aláírva, ajánlott levélben juttassa el a következô címre: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
9401 Sopron, Pf.: 22
A választható eszközalapok befektetési politikáiról és a hozzájuk kapcsolódó befektetési kockázatokról a Befektetéstechnikai kiegészítô
Függelékében, a www.aegon.hu honlapunkon, illetve a mindenkor érvényesen választható befektetési kombinációkról a 06/40-204-204-es
információs vonalunkon tájékozódhat.
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

A–05 BEFEKTETÉSI KOMBINÁCIÓVÁLTÁSI NYILATKOZAT
Befektetéstechnikai kiegészítôhöz
Szerzôdés-azonosító

SZERZÔDÔ
Neme

Férfi
Nô

Szerzôdô
állandó lakcíme

Alapbiztosítás

módozatkódja

Neve

Születési helye

Születési ideje

Anyja neve
Ir. szám

Helység

E-mail címe

Utca/hsz./emelet/ajtó

Szerzôdô/biztosítási
alkusz levelezési neve
és címe

(Kérjük nyomtatott nagybetûkkel kitölteni!)

neve

@

Telefon (lakás)

Telefon (mobil)

neve
Ir. szám

Helység

Utca/hsz./emelet/ajtó

Kérem a fent megjelölt biztosítási szerzôdésemre beérkezô díjakat a továbbiakban az alább megjelölt befektetési kombináció szerint kezelni,
valamint szerzôdésem aktuális pénzalapját ennek megfelelôen átváltani.
Új befektetési kombináció
(A lent jelzett példaként szolgáló befektetési kombinációk esetén a választott befektetési kombináció betûjelét, egyedi – a példa
kombinációktól eltérô – kombináció esetén az eszközalapok választott arányát kell megadni.)
Példa új befektetési kombinációkra
50%

Magas kockázat
Magas kockázat

20%

20%

Közepes kockázat

40%
20%

10%
20%

40%

10%

10%

20%

20%

20%

Magyar államkötvény
Magyar pénzpiaci eszközök
Magyar részvények
Vegyes kötvény

Közepes kockázat

30%

40%

30%

Külföldi államkötvények
Közepes kockázat

40%

30%

30%

Alacsony kockázat

40%

30%

30%

Minimális kockázat

30%

70%

Eszközalapok választott aránya
Magyar pénzpiaci eszközök

% MP

Magyar államkötvények

% MA

Vegyes kötvény

% VK

Magyar részvények

% MR

Külföldi államkötvények

% KA

Külföldi részvények

% KR

MoneyMaxx Expressz

% MX

Ingatlan

% IN

Összesen

1 00

Ingatlan
Külföldi részvények
MMXX

Tudomásul veszem, hogy az újonnan választott befektetési kombinációra
vonatkozó befektetési kockázatok a szerzôdésemen eddig érvényesített
befektetési kombinációra vonatkozóktól jelentôsen eltérhetnek. Megismertem és ezen nyilatkozat aláírásával vállalom az újonnan választott
kombinációra vonatkozó, a Befektetéstechnikai kiegészítô Függelékének
3. pontjában részletezett kockázatokat.
Tudomásul veszem, hogy a Befektetéstechnikai kiegészítô szabályainak
7.2 pontjában foglaltak szerint lép hatályba a biztosító által aktuálisan
felajánlott befektetési kombinációk közül az általam újonnan választott
kombináció.
Az újonnan választott befektetési kombináció nem egyértelmû jelölése
esetén a befektetési kombinációváltásra nem kerülhet sor, a korábbi befektetési kombináció marad érvényben mindaddig, amíg új, egyértelmû
nyilatkozat nem érkezik be.

%

Szerzôdô aláírása
Kelt.:
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