
AEGON Perfect 
Életbiztosítás



Mindenben a tökéleteset keresi?

Az AEGON Perfect Életbiztosítás 
fontosabb jellemzői
■    élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, amit

■   a tartam kezdetétől számított 10. év eltelte után határozott 
tartamúvá tehet, így hamarabb hozzájuthat megtakarításához,

■   ha pénzalapján összegyűjtött megtakarításának költségekkel 
csökkentett értéke eléri az 500 000 Ft-ot, – mindaddig, amíg nem 
csökken ez alá – a fi zetendő rendszeres díjból további kockázati 
díjat  nem vonunk le az életbiztosítási összeg után. A szerződésben 
szereplő kiegészítők kockázati díját ettől függetlenül továbbra is 
érvényesítjük,

■   rendszeres díjfi zetés mellett, a 13. év után egyszeri alkalommal, 
hűségbónuszra lehet jogosult,

■   kiegészítő biztosítások széles körével, igényeinek és a kockázat-
elbírálás eredményének megfelelően bővítheti, 

■   a biztosítás tartama alatt a kiegészítő biztosításokat a feltételek 
keretei között szabadon kötheti meg, és meg is szüntetheti azokat,

■   a díjnövelési opció segítségével rendszeres megtakarításait 
növelheti, míg a rendkívüli díjbefi zetés lehetősége az eseti 
jövedelmek számára kínál befektetési lehetőséget.



Szolgáltatás
Ha a biztosított az életbiztosítás tartama során meghal, a szerződésben megjelölt 
kedvezményezett jogosult lesz a kifi zetésre. 
Ennek értéke a befektetési egységek aktuális árfolyamon számolt (el nem számolt 
terhelésekkel csökkentett) értéke, vagy a biztosítási összeg közül a magasabb. 
Amennyiben a biztosított betölti a 85. életévét, halála esetén a kedvezményezettnek 
a pénzalap aktuális értékét fi zetjük ki. 

Ha szerződését a tartam alatt határozott lejáratúvá teszi, ezzel lehetősége nyílik arra, 
hogy a pénzalapon felhalmozott összegekhez céljai megvalósítása érdekében a lejáratkor 
hozzájusson.

Jó tudni!
Ha pénzalapján összegyűjtött, költségekkel csökkentett megtakarítása eléri az 500 000 
forintot, az alapbiztosításra fi zetendő rendszeres díjból további kockázati díjat már nem 
vonunk le mindaddig, amíg szerződésének aktuális értéke magasabb, mint az aktuális 
biztosítási összeg. A szerződésben szereplő kiegészítő biztosítások kockázati díját 
továbbra is vonjuk.

Kinek ajánljuk?
■   18 és 60 év közötti, biztonságra, illetve megtakarítani vágyó ügyfelünknek,
■   aki rendszeres, hosszútávú megtakarítással gondoskodna szeretteiről,
■   akinek fontos, hogy hűsége megtérüljön,
■   aki rugalmasan alakítható biztosítási védelmet is szeretne.

Kinek nem ajánljuk az életbiztosítási szerződést?
■   aki magas biztosítási fedezetre vágyik, ajánlatunk: AEGON Vitál,
■   aki megtakarításához bankbetétet keres,
■   aki rövid távon szeretne megtakarítani.
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Szerettei biztonsága 
Mindannyian törekszünk arra, hogy szeretteinknek 
a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsuk. Az AEGON 
Perfect élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás segítséget nyújt abban, hogy biztosítási 
védelem mellett, élete végéig lehetősége legyen 
megtakarítani, elsősorban azok számára, akik Önnek a 
legfontosabbak. 

Hûsége megtérül
AEGON Perfect életbiztosításának 13. éve után hűségét 
jutalmazzuk: a 13. év után egyszeri alkalommal, az 
addig összegyűlt megtakarításait az évek során fi zetett 
legkisebb éves díjának a függelékben meghatározott 
mértékével növeljük.

„Határozottan” Ön is hozzájuthat
Miközben körültekintően alakítja saját életét, nagy gonddal 
egyengeti családja sorsát, olyan nem várt események is 
adódhatnak, melyek jelentős anyagi áldozatot kívánnak 
Öntől. A 10. év eltelte után – közös megegyezéssel – 
határozatlan tartamú életbiztosítása határozott tartamúvá 
tehető, így az AEGON Perfect életbiztosítás segíthet 
a váratlan pénzügyi problémák megoldásában. 

Rugalmasan, az Ön érdekében
Szerződését Online Ügyfélszolgálatunkon keresztül követheti, ahol ingyenesen adhat 
megbízásokat a befi zetett díjak befektetési összetételének módosítására.
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Milyen eszközalapokba érdemes fektetnie pénzét?
Rendszeres és rendkívüli befi zetéseinek elhelyezésére eszközalapok széles választéka 
áll rendelkezésére, melyek közül kockázattűrő-képességének megfelelően választhat. 
Elérhetővé válnak a kötvény- és részvénytartalmú, illetve vegyes eszközlapok, amelyek 
választása esetén, kockázattűrő-képességének megfelelően mérsékelt, vagy akár 
– magasabb kockázatvállalás és változékonyabb árfolyamok mellett – kiemelkedő 
hozamokra is szert tehet. 

A tartam során az eszközalapok közötti átcsoportosítás lehetőségével is élhet, így aktívan 
menedzselheti saját portfólióját hozamelvárásának megfelelően. 
FIGYELEM! A különböző eszközalapok különböző befektetési kockázatokkal járnak. 
Kérjük, tájékozódjon ezekről a honlapunkon, az eszközalapok tájékoztatójából és 
befektetési politikáiból, és vegye igénybe tanácsadóink segítségét kockázattűrő-
képességének felméréséhez! Az eszközalapok általános kockázatait 1–5-ig terjedő skálán 
jelezzük, ami segít a kockázattűrő-képességének megfelelő eszközalap kiválasztásában.

Figyelmébe ajánljuk!
Amennyiben nincs ideje, vagy kellő ismerete ahhoz, hogy befektetéseit aktívan egyedül 
kezelje, válassza az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Eszközalapot, 
melynek aktuális összetételét és az egyes eszköztípusok közötti átcsoportosításokat 
szakemberek a piaci várakozások szerint határozzák meg, és szükség szerint 
módosítják, azonban ezen eszközalap választása esetén is a befektetés kockázatát 
a szerződő viseli. Az eszközalap segítségével növekvő és eső piacon egyaránt pozitív 
hozam elérésére törekszik. 

Milyen időtávra érdemes befektetnie?
Az egyes eszközalapokban eltérő a javasolt befektetési időtáv, ami megadja a kívánt 
eredmény eléréséhez szükséges legrövidebb befektetési időszakot. Kérjük, ezt vegye 
fi gyelembe az eszközalapok kiválasztásánál és váltásánál!
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Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e 
magasabb kockázatot vállalni.Tudni kell, hogy az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem 
jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az 
eszközalapokban tartott megtakarításához, számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege 
miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is 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, 
abszolút hozamú befektetéseknél sem, a befektetés kockázatát a szerződő viseli. Ez azt jelenti, hogy 
pozitív eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges esetben azonban 
megtakarításának (tőkéjének) akár jelentős részét is elveszítheti.

Eszközalapok széles választéka



Jó tudni!
■   Az ajánlat kitöltését megelőzően felmérjük kockázatvállalási 

készségét, így könnyebben meg tudja állapítani, hogy mely 
biztosítási szerződések, illetve eszközalapok a legmegfelelőbbek 
céljai eléréséhez. 

■   Az egyes eszközalapokban javasolt minimális időtáv megadja 
a kívánt eredmény eléréséhez szükséges minimális befektetési 
időszakot.

■   A befi zetett 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 befi zetett 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.

■   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 www.aegon.hu 
honlapunkon talál.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Ha szeretne még többet megtudni az AEGON Perfect Életbiztosításról:
■   kérjük, keresse bizalommal alkuszi partnereinket, akik az Ön igényeinek megfelelő 

javaslatokkal segítik Önt választásában,
■   hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat 

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

a www.aegon.hu oldalon.

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 és befektetési politikáját. Mielőtt életbiztosítási ajánlatát aláírná, kérjük, tanulmányozza 
a biztosítás általános és különös feltételeit, a költségfüggeléket, illetve az eszközalapok befektetési politikáit.
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