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Előrelátó gondoskodás
Miből lesz a cserebogár?

Kinek ajánljuk?

A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket
lá d o s o k

na

k

c

felkészítsék az életre, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek

sa

feléjük, melynek segítségével a szülői otthon védettségéből kilépve
önállóan is képesek az akadályok leküzdésére. A gyermek életpályája
szempontjából az egyik legmeghatározóbb döntés az – melyben a

mé

th
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s

mellett a külföldi egyetemek is nyitva állnak a magyar diákok előtt, a kérdés

k ét

felsőoktatási intézményben folytassa tanulmányait. A hazai intézmények

ető

szülőknek rendkívül nagy a felelősségük –, hogy gyermekük melyik
ly r e is

kö

csupán az, hogy a család tudja-e finanszírozni a gyermek által áhított
képzést. A lehetőség tehát megvan, de érdemes jó előre felkészülni az ezzel
járó kiadásokra. Ehhez kínál segítséget az AEGON Ösztöndíj Program.

Kinek nem ajánljuk az életbiztosítási
szerződést?

Az AEGON Ösztöndíj Program
egy olyan kötött lejáratú életbiztosítási program, melynek
keretében váratlan haláleset bekövetkeztekor társaságunk
tovább fizeti a biztosítási díjat a szülő helyett a lejárat
időpontjáig, így a szülők mindenképpen biztonságban
tudhatják gyermekük jövőjét. Emellett a program egy
megtakarítási lehetőség is, amit a szülők:
gyermekük továbbtanulásának finanszírozására,
önálló életkezdésének megkönnyítésére,
a család anyagi biztonságának megteremtésére
fordíthatnak.

Elsősorban azon kisgyermekes családoknak,
szülőknek:
akik egy nem várt tragédia esetére is
		 szeretnének felelősségteljesen gondoskodni
		 családjuk anyagi biztonságáról,
akiknek fontos, hogy mindkét szülő biztosítva
		 legyen egy biztosításon belül, hiszen így
		 bármelyikük esetleges halálakor sem kerül
		 veszélybe a gyermek jövőjét megteremtő
		 megtakarítás,
és akik rendszeres megtakarítással szeretnék
		 elkezdeni gyermekük jövőjének
		 megalapozását.
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Aki megtakarításához bankbetétet keres, vagy
rövid távon szeretne megtakarítani.
Aki nem kíván gondoskodni saját vagy családja
biztosítási védelméről.
Aki minden élethelyzetben, másképpen is tudja
biztosítani családja anyagi
biztonságát.

A gyermek taníttatásának finanszírozására
olá
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Diplomásnak lenni ma teljesen mást jelent, mint akár húsz éve, amikor tíz pályakezdőből csak egynek volt felsőfokú végzettsége, s így a diploma megszerzése már
azonnali biztos elhelyezkedést, stabil és kiszámítható anyagi hátteret jelentett.
Az alábbi ábra is mutatja, hogy a kilencvenes évek elejéhez képest mennyire megnőtt
a felsőoktatásban tanulók száma. Mindeközben megváltozott a diplomával betölthető
állások jellege is: sok munkakör, ahol korábban középiskolai végzettséggel is el lehetett
helyezkedni, már kizárólag csak diplomával érhető el. Az is elmondható, hogy manapság a jól jövedelmező állások legtöbbjénél minimális feltétel a felsőfokú végzettség.
A felsőoktatásban tanulók számának változása

Forrás: KSH

Milyen futamidőben érdemes gondolkodni?
Az AEGON Ösztöndíj Program a biztosított korától függően 5–25 évig bármilyen időtartamra megköthető.
Érdemes a lejárat időpontját a megtakarítás tervezett felhasználásához igazítania, pl.: gyermeke 18 éves
korára a tervezett továbbtanuláshoz, vagy 22-25 éves korára a lakásának megvásárlásához. Elkezdeni
azonban minél előbb érdemes, hiszen minél később kezdi el a megtakarítást, annál rövidebb ideje lesz arra
– és annál nagyobb összegeket kell havonta/évente félretennie –, hogy a kívánt összeget összegyűjtse.
Kezdje hát el minél előbb!

Felsőfokú végzettséggel
jóval magasabb
jövedelem

A teljes népességet figyelembe véve, a felsőfokú diplomával rendelkezők bére
közel kétszer akkora, mint a középiskolai végzettségűeké. Ugyanakkor az egyetemi és főiskolai bérek között is jelentős eltérések vannak, az egyetemi végzettséggel rendelkezők bére jóval magasabb, mint a főiskolai végzettségűeké. Így nem
véletlen, hogy sok szülő szeretné támogatni ennek elérésében gyermekét.
Iskolai végzettség szerinti keresetátlagok, 2008 (Ft)

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, www.afsz.hu, 2010.

Felsőfokú tanulmányok külföldön
A külföldi intézményben végzett tanulmányok rendkívül értékes kitekintést, szélesebb látókört és
kapcsolati hálót jelentenek a gyermeknek, amelyek mind kedvező irányban befolyásolhatják a későbbi
karrierjét. A külföldi tanulás, majd azt követően a diploma külföldi megszerzésének egyik legnagyobb
akadálya lehet a szükséges pénzügyi források hiánya, hiszen legtöbbször nem csak a képzés tandíját,
hanem a megélhetésre és az utazásra szükséges fedezetet is elő kell teremteni. Manapság még csak
kevesen vannak, akik az első alapképzést külföldön szerzik meg, de néhány év múlva a fiatalok már
sokkal természetesebbnek tartják majd, hogy az EU-ban kezdjék meg tanulmányaikat.
Felsőfokú tanulmányok költségei külföldön
Ország

Tandíj

(euróban/
szemeszter)

Tandíj

(forintban/
szemeszter)

USA

4 400 - 11 000 1 200 000 - 3 000 000

Egyéb
szállás, stb.

Egyéb
szállás, stb.

700

190 000

(euróban /
szemeszter)

(forintban /
szemeszter)

Összes költség

(euróban /
szemeszter)

Összes költség

(forintban /
szemeszter)

7 900 - 14 500 2 150 000 - 3 950 000

Milyen költségekkel járnak a felsőoktatási tanulmányok?

Kanada

2 170 - 12 000

585 000 - 3 240 000

500

135 000

4 670 - 14 500 1 260 000 - 3 915 000

Anglia

3 860 - 8 500 1 170 000 - 2 590 000

1 100

335 000

9 360 - 14 000 2 840 000 - 4 265 000

A hazai felsőoktatási intézmények alapképzésre vonatkozó tandíjai – költségtérítéses képzés eseté-

Ausztria*

4 370 - 4 800 1 179 000 - 1 296 000

ben – széles skálán mozognak, nagyságrendileg 100 000 Ft-tól egészen 1 355 400 Ft-ig terjednek
egy félévre, és még nem számoltunk az albérlet, a tankönyvek és a megélhetés költségeivel.
Emellett a felsőoktatási alapképzést elvégző diákok nagy része szeretne mesterképzésen is részt
venni, ami újabb költségeket jelent.
Felsőoktatási intézmények tandíjai Magyarországon a 2009-2010. tanévre
Főiskola/Egyetem

Tandíj

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK)

198 000 - 690 000 Ft/félév

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK)

150 000 - 220 000 Ft/félév

ELTE Informatikai Kar (ELTE-IK)

160 000 - 600 000 Ft/félév

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE-FOK)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉSZK)
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK)
Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS)
Forrás: Országos Felsőoktatási Információs Központ, felvi.hu, 2010.

1 355 400 Ft/félév
315 000 Ft/félév
118 000 - 203 000 Ft/félév
675 000 Ft/félév

Németország*
Ausztrália

370 - 800

100 000 - 215 000

800

216 000

500

135 000

750

202 000

2 500 - 3 300

689 000 - 891 000

640

172 000

Forrás: infozee.com, 2010., *ru.nl, 2010., **ic.daad.de, 2010.

4 250

1 145 000

5 700 - 6 500 1 539 000 - 1 755 000

A gyermek önálló életkezdésének támogatására
Mi történik, ha a gyermek befejezte tanulmányait? Igyekszik munkába állni és önállóső
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sodni, de a legtöbb szülő ekkor is szeretné még gyermekét támogatni az első autó, majd
lakás megvásárlásában, berendezésében, és persze ne feledkezzünk meg az esküvőjéről sem. Az AEGON Ösztöndíj Program ebben is segítségére lehet.
Milyen költséggel számolhatunk ma lakásvásárlás esetén?
Város

Átlag m2-ár

45 m2-es lakás átlagára

Budapest

344 000 Ft

15 480 000 Ft

Pécs

199 000 Ft

8 955 000 Ft

Miskolc

166 000 Ft

7 470 000 Ft

Debrecen

205 000 Ft

9 225 000 Ft

Győr

223 000 Ft

10 035 000 Ft

Szeged

190 000 Ft

8 550 000 Ft

Forrás: www.ingatlan.com, 2010.

Milyen költséggel számolhatunk ma lakás bérlése esetén?
Város

Átlag m2 bérleti díj/hó 45 m2-es lakás átlag bérleti díja/hó

Budapest

2 127 Ft

95 715 Ft

Pécs

1 144 Ft

51 480 Ft

Miskolc

1 069 Ft

48 105 Ft

Debrecen

1 159 Ft

52 155 Ft

Győr

1 243 Ft

55 935 Ft

Szeged

1 038 Ft

46 710 Ft

Forrás: www.ingatlan.com, 2010.
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A család anyagi biztonságának megteremtéséhez
o
lv
aló g o n d

A család anyagi biztonságának megteremtése a szülők feladata, akik egy időben meghozott
döntéssel lépésről lépésre felkészülhetnek a nagyobb kiadásokra. Az AEGON Ösztöndíj
Program lehetőséget kínál a rendszeres megtakarításra annak érdekében, hogy a
kitűzött célok megvalósításával járó kiadások ne érjék felkészületlenül a családot.

Biztosítás és
megtakarítás egyben

Biztosítás és megtakarítás egyben
Megtakarítási lehetőséget is nyújtó, befektetési egységekhez kötött
életbiztosításunk lehetőséget ad arra, hogy kockázattűrő-képessége alapján
különféle kockázatú eszközalapok között ossza meg befektetéseit, melyeket akár
időközben is megváltoztathat.
Amennyiben élni szeretne ezzel a lehetőséggel, a szerződéskötést megelőzően
felmérjük az Ön kockázatvállalási képességét. Ennek során az eszközalapok
általános kockázatait egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljük, ez segít az Ön
kockázattűrő-képességének megfelelő eszközalapok kiválasztásában. Javasoljuk,
hogy nagyobb kockázatú eszközalapokat ne válasszon annál, mint amelyben a
befektetési ismeretei alapján bízik, csak kisebbeket vagy azzal azonosakat!
Az egyes eszközalapokban eltérő a javasolt időtáv, mely megadja az optimális
eredmény eléréséhez szükséges legrövidebb befektetési időszakot. Kérjük, ezt
vegye figyelembe az eszközalapok kiválasztásánál és váltásánál!
Amennyiben nem szeretné Ön meghatározni, hogy befektetései milyen
eszközalapokba kerüljenek, úgy abban szakértőink segítséget nyújtanak.
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A befizetett díjakból levonjuk a szerződése függelékében megjelölt összegeket,
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Jó tudni!
ác

amelyek a biztosítási szolgáltatás kockázatainak fedezetét nyújtják, valamint
szerződése kezelésének költségeit adják. A költséglevonások után mindenkor
fennmaradó díj kerül befektetésre megtakarítással egybekötött szolgáltatás esetén,
így magas biztosítási fedezet, illetve rövid időtáv vagy kedvezőtlen hozamok esetén
előfordulhat, hogy Ön a befizetett díjaknál alacsonyabb összeget kap kézhez lejáratkor.

Kérjük, keresse kiadványunkat a befektetéssel kombinált életbiztosításokról, valamint
tájékozódjon befektetési politikáinkról részletesebben honlapunkon, illetve vegye igénybe
tanácsadóink segítségét kockázattűrő-képességének felméréséhez!

Tudta-e?
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Akár két személy is
biztosítható egyszerre
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 tudni 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 általunk legjobbnak
tartott 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.
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.

		
		
		
		
		

Az AEGON Ösztöndíj Program életbiztosításon belül akár két személy
is biztosítható egyszerre.
Lejárati szolgáltatásként pénzalapjának, azaz az addig felhalmozott
megtakarításainak aktuális értékét fizetjük ki Önnek, a kifizetés időpontjában
hatályos adótörvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.
A biztosított halála esetén tovább fizetjük a biztosítási díjat Önök helyett
a lejárat időpontjáig, így mindenképpen biztonságban tudhatják
gyermekük jövőjét.
Az alapszolgáltatást kiegészítő biztosításaink széles választékából
szabadon bővítheti saját igényei és a kockázatelbírálás eredménye szerint.
Későbbi fizetési nehézségek esetén a rész-visszavásárlási lehetőség a
vállalt biztosítási időtartam alatt esetleg felmerülő komolyabb kiadások
finanszírozásában segít.
Amennyiben díjelmaradása lenne, megfelelő nagyságú már meglévő
megtakarítás esetén a költségeket levonjuk a szerződés pénzalapjából, így
megtakarításai csökkenhetnek, azonban a szerződése által biztosított kockázati fedezet fennmaradhat. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a díjelmaradással szerződése akár meg is szűnhet, ez esetben pedig a biztosítási
szolgáltatást sem tudjuk tovább nyújtani Önnek!

Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha szeretne még többet megtudni az AEGON Ösztöndíj életbiztosítási programról:
kérjük, keresse bizalommal szakképzett tanácsadóinkat, akik az ország
		 egész területén rendelkezésére állnak, és akik az igényeinek megfelelő
		 javaslatokkal segítik Önt választásában,
keresse Ügyfélszolgálati Irodáinkat,
hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a
		 06-40-204-204-es számon,
vagy tájékozódjon honlapunkon:
		 a www.aegon.hu oldalon.
www.aegon.hu
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