
AEGON
Mix Életbiztosítás



Virgin      
 Sunrise
Alap:
  3,5 rész friss narancslé

Kiegészítők:
  ¼ citrom leve
  1,5 rész grenadinszirup (gránátalma)
  jégkocka

Extrák:
  narancsszelet
  koktélcseresznye
  szívószál

Végy egy long drink poharat, töltsd
meg jéggel. Öntsd hozzá a frissen 
facsart narancslevet. Keverj hozzá 
ízlés szerint citromlevelet, majd a 
tetejére óvatosan töltsd rá a 
grenadinszirupot. Narancsszelettel, 
koktélcseresznyével díszítsd.

AEGON 
 Mix
Alap:
  befektetési egységekhez kötött 

 életbiztosítás AEGON alapokkal

Kiegészítők:
  kockázati kiegészítő csomag
  balesetbiztosítási csomag
  kis vagy nagy egészségi csomag

Extrák:
  befektetési egységek 

 átcsoportosítása rendszeres
 és rendkívüli díjakkal
  tartamnövelés
  kármentességi jóváírás

Végy egy befektetési egységekhez
kötött életbiztosítást AEGON HUF
alapokkal, egymillió forintos kockázati
életbiztosítással. Külön elbírálás 
mellett keverj hozzá kockázati 
életbiztosítást és balesetbiztosítást, 
majd kis vagy nagy egészség-
biztosítási csomaggal díszítsd.



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

Az AEGON Mix fontosabb jellemzői
 A biztosítás megkötésekor a biztosított életkora 16-65 év között lehet, 
 a szerződés tartama szabadon választható és a futamidő alatt módosítható 

  (hosszabbítható vagy rövidíthető (10-25 év).
 Az alapbiztosítás 1 millió forintos haláleseti szolgáltatását kiegészítő biztosítási csomagok 

  széles körével, valamint igényeinek és a kockázatelbírálás eredményének megfelelően bővítheti.
 A tartam során bármikor lehetősége van rendkívüli díj befizetésére a lejárati 

  összeg növelése érdekében. 
 A rendszeres és rendkívüli megtakarításait eszközalapok széles választéka 

  között oszthatja meg.
 Átmeneti anyagi nehézség esetén lehetőség van a díjfizetés szüneteltetésére az 5. 

  biztosítási évfordulót követően, illetve rendkívüli díjak költségmentes részvisszavásárlására 
  a biztosítás feltételeinek megfelelően.

Kinek ajánljuk?
Olyan 25 és 55 év közötti egyedülállóknak vagy akár családosoknak, akik
 idejében kívánnak gondoskodni gyermekeik életkezdésének támogatásáról
 vagy saját nyugdíjkiegészítésükről,
 később tervezett hitelfelvételhez önerőt szeretnének biztosítani,
 rendszeres megtakarítással készülnének fel nem várt eseményekre,
 általában felelősen gondolkodnak a jövőről,
 e célok mellett rugalmasan alakítható biztosítási védelmet is szeretnének.

Kinek nem ajánljuk az életbiztosítási szerződést?
 Aki megtakarításához bankbetétet keres.
 Aki rövid távon szeretne megtakarítani.

családosoknak

egyedülállóknak

ne m ajánljuk

Egészségi kiegészítő csomag 1. (1-2-3)
 Műtéti térítés: 50 000 Ft
 Kórházi napi térítés: 5000 Ft 

Kockázati kiegészítő csomag
 Haláleseti térítés: 1 000 000 Ft   

 többszörösei 

Egészségi kiegészítő csomag 2. (1-2-3)
 Kritikus betegségek: 1 000 000 Ft
 Műtéti térítés: 50 000 Ft
 Kórházi napi térítés: 5000 Ft 

Balesetbiztosítási csomag (1-2-3) 
 Baleseti haláleseti térítés: 1 000 000 Ft
 Baleseti rokkantsági térítés: 1 000 000 Ft
 Baleseti műtéti térítés: 50 000 Ft
 Baleseti kórházi napi térítés: 5000 Ft 

Balesetbiztosítási csomag (1-2-3) 
 Haláleseti térítés: 1 000 000 Ft 

 (+ megtakarítás) 

Extrák
Egészségi kiegészítő csomagban:

 A kórházi napi térítés szolgáltatást  
 a biztosított 2-14 éves gyermekének 
 kórházi ápolásakor is nyújtjuk.

 Az első 5 év kármentessége esetén 
 30% díjat jóváírunk a pénzalapon.

Szolgáltatások

Halál esetén a biztosítási összeg 
és a megtakarítás* értéke kerül 
kifizetésre a feltételek keretei között.

Elérés esetén a megtakarítás* 
értéke kerül kifizetésre.

* A pénzalap aktuális értéke.



Gondoljon a jövőre!
Gyermek
A gyermekek iskoláztatása, életkezdésük finanszírozása egyre nagyobb 
terhet ró a családokra. Az AEGON Mix segíthet Önnek abban, hogy az időben 
elindított megtakarítása az évek múltával megfelelő anyagi segítséget nyújtson 
gyermekeinek.

Nyugdíjkiegészítés
Tudta, 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 valószínűleg alacsonyabb 
lesz. Gondoskodjon már most a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról és nyugdíja 
kiegészítéséről az AEGON Mix-szel.

Otthonteremtés
Miért mondana le álmai otthonáról? Az AEGON Mix éppen abban segít, hogy 
megvalósítsa azokat. Az AEGON Mix életbiztosítás megkötésével álmainak 
valóságos alapot teremthet.

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 Mix feltételei szerint segíthet a váratlan pénzügyi 
problémák megoldásában.

Átlátható, naprakész, rugalmas
 Szerződését Online Ügyfélszolgálatunkon keresztül követheti, ingyenesen adhat  

  megbízásokat a befizetett díjak befektetési összetételének módosítására.
 A tartam alatt szabadon – a kockázatelbírálás eredményétől is függően –

  változtathatja a biztosítási fedezetet kiegészítő biztosítások megkötésével vagy 
  megszüntetésével.
 Megváltozott élethelyzete esetén a feltételek keretei között szabadon dönthet a 

  biztosítás tartamának hosszabbításáról vagy rövidítéséről, a rendszeres 
  biztosítási díj növeléséről vagy csökkentéséről, sőt kérheti a díjfizetés 
  szüneteltetését is.
 Az AEGON Mix meghatározott tartam után rugalmas pénzkivonási lehetőséget 

  biztosít, így egyetlen szerződéssel többféle élethelyzetet is kezelhet.
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*Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási 
formáktól. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket tartalmaznak, magukban hordozzák a 
befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési kockázatát is, cserébe azonban 
lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam 
elérése érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni, de tudia kell, hogy az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem jelent garanciát 
a jövőbeni hozamokat illetően. Ha egy nem várt esemény, vagy bármi más ok miatt a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban 
tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a hosszú távú befektetések jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további 
veszteségek adódhatnak (pl. nem realizált hozam miatti veszteség). 
Az eszközalapok befektetési egységeinek megvásárlása komoly növekedési potenciált jelent, ám a befektetésből származó kockázatokat a 
szerződő viseli. Bár szakértőink mindent megtesznek az egyes befektetési alapoknál annak érdekében, hogy a választott tartam végén közelebb 
jusson a kívánt hozamcél eléréséhez, a biztosító az eszközalapokra sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal. Ez azt jelenti, hogy pozitív 
eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges esetben azonban a szerződő megtakarításának (tőkéjének) jelentős 
részét is elveszítheti.

Fontos!
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! Az eszközalapokról
és a befektetési egységek árfolyamának 
alakulásáról részletesebb és friss információt 
honlapunkon talál: www.aegon.hu.

Figyelmébe ajánljuk!
Az AEGON Mix életbiztosítás megtakarításait 
eszközalapok széles választéka között oszthatja meg, 
melyről Ön határozhat.* Amennyiben szívesen bízná 
megtakarításainak aktív kezelését szakemberekre, úgy 
válassza a Smart Money eszközalapot.

Kinek ajánljuk a Smart Money-t?
 Akinek nincs ideje követni a pénz- és   

 tőkepiacok világát,
 aki megtakarításának kezelését szívesebben 

 bízná jól képzett, tapasztalt szakemberekre,
 aki (növekvő és eső piacon egyaránt) pozitív 

 hozamot szeretne elérni befektetéseivel,
 aki átlagon felüli hozamot kíván elérni, és aki

 ezért hajlandó némi kockázatot is vállalni,
 aki olyan befektetési formát keres, mely 

 folyamatosan alkalmazkodik az aktuális  
 piaci viszonyokhoz.

fontos információ

!



Forduljon hozzánk bizalommal! 
 
Ha szeretne még többet megtudni az AEGON Mix életbiztosításról:
 kérjük, keresse bizalommal alkuszi partnereinket, akik az Ön 

 igényeinek megfelelő javaslatokkal segítik választásában,
 hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat 

 a 06-40/204-204-es számon,
 vagy tájékozódjon honlapunkon: 

 a www.aegon.hu oldalon. w w w. a e g o n . h u

Jó tudni!
 Az ajánlat kitöltését megelőzően felmérjük az Ön kockázatvállalási készségét, így 

 könnyebben meg tudja állapítani, hogy mely biztosítási szerződések, illetve eszköz
 alapok 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 – beleértve 

 a kockázati biztosítások díját is – vonjuk le, amelyek a szerződése kezelésének 
 költségeit szolgálják. 
 A költséglevonások után mindenkor fennmaradó díj kerül befektetésre, így magas 

 kockázati 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.

Jelen brosúra 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 és befektetési politikáját. Mielőtt bármilyen életbiztosítási ajánlatot aláírna, kérjük, 
tanulmányozza a biztosítás általános és különös feltételeit, a költségfüggeléket, illetve az eszközalapok befektetési 
politikáit.
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