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A nők kitüntetett figyelmet érdemelnek, amikor minden korábbinál 
több teher hárul rájuk egyszerre: nap mint nap helyt kell állniuk a 
munkahelyen, és egy munkával töltött fárasztó nap után otthon, a 
családban is. Ezért rendkívül fontos, hogy önmaguk és szeretteik 
számára megőrizzék saját fizikai és szellemi egészségüket. 
Tudjuk, hogy mindehhez nélkülözhetetlen egy olyan megbízható 
partner támogatása, aki jól ismeri problémáikat. Az AEGON 
Vénusz Életbiztosítási Programot ezért indítottuk – kifejezetten 
nők számára. Programunk célja a nőket érintő speciális 
kockázatok kezelése.

Az AEGON Magyarország Vénusz Életbiztosítási Programja 
hölgyeknek nyújt hosszú távú rugalmas megoldást 
azzal a 12 választható kiegészítő biztosítással, melyekkel 
– külön kockázatelbírálás és 6 havi várakozási idő után – a 
kifejezetten nőket érintő kockázatok is lefedhetők, valamint 
váratlan tragédia esetén is jelentős anyagi segítséget 
nyújtanak a társ, illetve a család számára. Programunk az 
előbbiek mellett rugalmas megtakarítási lehetőséget is 
biztosít a későbbi célok megvalósításához.

Az odaadásért 
cserébe…

Az AEGON Vénusz 
Életbiztosítási Program



Az AEGON Vénusz 
Életbiztosítási Program fontosabb jellemzői
 A Vénusz Életbiztosítási Program az eddigi műtéti és kórházi napi térítést nyújtó  

  kiegészítő biztosítások kockázati körét kifejezetten hölgyeknek szóló termékekkel 
  egészíti ki (a szerződés megkötésére 57-éves korig van lehetőség);
 a Vénusz két olyan kiegészítő biztosítást tartalmaz, amelyek kifejezetten a nőkre 

  jellemző élettani és kóros állapotok figyelembevételével kerültek kialakításra, így 
  a nők a Vénusz Program által teljesebb egészségbiztosítási védelemben 
  részesülhetnek;
 a nőknek szóló műtéti térítés kiegészítő biztosítás a hölgyek körében előforduló 

  váratlan műtétekre is fedezetet nyújt.
 Ebben a biztosításban is a beavatkozások kis, közepes, nagy és kiemelt műtéti  

  kategóriába kerültek besorolásra, ennek megfelelően a térítés is a biztosítási összeg
  szabályzati besorolás szerinti többszöröse lehet. A műtéti térítési összeget Ön az  
  igényeinek megfelelően választhatja meg a kockázat elbírálástól is függően, az 
  alábbi összeghatárok között: műtéti térítési összeg 10 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig (mely 
  összeg többszöröződhet a műtét súlyosságától függően).
 A nőknek szóló kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás, akár terhesség 

  vagy szülés miatt szükséges, 3 napot meghaladó előre nem látható kórházi 
  ápolás esetén nyújt Önnek – a feltételek korlátai között – anyagi segítséget. A 
  kórházi ápolás 3 napot meghaladó napjaira napi térítés kerül kifizetésre, melyet Ön 
  az igényeinek megfelelően – a kockázat-elbírálástól is függően – választhat meg 
  az alábbi összeghatárok között: kórházban töltött napok szerint (egy biztosítási évben 
  legfeljebb 45 napig) naponta 1 000 Ft–10 000 Ft-ig.
 A szükséges biztosítási összeg meghatározásakor az Önnél kieső jövedelmet és a 

  gyógyulás költségeit érdemes számba vennie.
 Biztosítása megkötésekor Ön választhat, hogy megtakarítása garantált hozammal 

  vagy az Ön által választott befektetési formában gyarapodjon. (A választható 
  eszközalapokról és azok befektetési politikájáról a Befektetéstechnikai kiegészítőről 
  szóló tájékoztatónkban és honlapunkon talál további információt.)

Kifejezetten 
hölgyeknek



Legyen előrelátó!
Az élet változás, ezért szükségszerű, hogy életünk során testünk és lelkünk egyaránt változik. A nők 
életében a változással sajnos együtt járhatnak nőgyógyászati problémák is. Ezek jó része helyes 
életmóddal megelőzhető, vagy ha a rendszeres szűrővizsgálatok alkalmával időben felismerik, 
kisebb beavatkozással gyógyítható. Ha mégis szükségünk van váratlanul orvosi beavatkozásra, 
a kezelések, az esetleges utókezelések jelentős anyagi terhet róhatnak a családra. Mindemellett 
a betegség, illetve a kezelés ideje alatt legfeljebb jövedelmünk 60%-át kapjuk táppénzként, s ha 
vállalkozóként dolgozunk, ennél jelentősebb jövedelemkieséssel is számolhatunk.

Kinek ajánljuk?
 Fiatalabb és érettebb hölgyek számára egyaránt kiváló,
 ha szeretnének önmagukról és családjukról gondoskodni, vagy fontosnak tartják, hogy 

rendszeres megtakarítással is biztosítsák jövőjüket;
 családalapítás előtt álló vagy családos nők számára egyaránt javasoljuk,
 vagy azoknak, akik függetlenek, és fontosnak tartják az öngondoskodást,
 illetve jövőbeni célok megvalósításához keresnek megtakarítási lehetőséget;
 javasoljuk a szülés tervezési időszakában, valamint a kórházban töltött idő miatt 

felmerülő többletköltségek, jövedelemkiesés pótlására;
 továbbá azon hölgyek számára ajánljuk, akik tartva nőgyógyászati problémáktól 

esetlegesen kieső keresetük pótlására keresnek megoldást;
 s ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének gondoskodni a családnak nyújtandó azonnali 

anyagi segítségről, ha váratlan tragédia történik.
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Az élet  
változás



Válasszon személyre szabott 
programot!
A nők életszakaszonként rendkívül 
különböző élethelyzetekkel találkoznak,
egészen eltérő jellegű kihívásokkal kell 
szembenézniük. Ennek megfelelően
egészségük is más-más gondoskodást 
kíván.  Az egészséges életmódnak, 
a betegségek megelőzésének és a 
váratlan helyzetekre való felkészülésnek 
alapja, hogy időben gondolkodjon és 
gondoskodjon a jövőben várható élettani 
állapotváltozásokról. Az egyszerűen 
személyre szabható Vénusz Életbiztosítási 
Programot saját igényei szerint alakíthatja 
ki az Ön számára leginkább megfelelő 
biztosítási védelemmel és megtakarítási 
lehetőséggel a kockázatok elbírálása 
mellett.

Példa
Az alábbi példák megmutatják, hogy egy 
26, illetve egy 45 éves hölgy esetében 10 
éves tartam és a táblázatban feltüntetett 
havi biztosítási díj mellett milyen szintű 
biztosítási védelem valósulhat meg.**

A példa a választható 12 kiegészítő biztosításból többféle betegségi és baleseti kiegészítőt, 
illetve megtakarítási részt tartalmaz az alap életbiztosítási védelmen felül. A példák tájékoztató 
jellegűek, természetesen Ön saját igényeinek megfelelően – a kockázat elbírálástól is függően 
– alakíthatja ki Vénusz Életbiztosítási Programját.

26 éves hölgy 45 éves hölgy
biztosítási 
védelem

havi
biztosítási díj

biztosítási 
védelem

havi
biztosítási díj

Bármely okú 
halál estére szóló 
védelem/biztosítás

4 000 000 Ft 564 Ft Bármely okú 
halál estére szóló 
védelem/biztosítás

2 000 000 Ft 1 746 Ft

Kórházi napi térítés 4000 Ft/nap 2012 Ft Kórházi napi térítés 4 000 Ft /nap 1 652 Ft
Műtéti térítés 40 000 Ft 396 Ft Műtéti térítés 40 000 Ft 900 Ft
Nőknek szóló 
kórházi napi térítés

4000 Ft/nap 2320 Ft Nőknek szóló kórházi 
napi térítés

4 000 Ft /nap 1 572 Ft

Nőknek szóló 
műtéti térítés

40 000 Ft 1200 Ft Nőknek szóló műtéti 
térítés

40 000 Ft 1 332 Ft

Baleseti eredetű 
kórházi napi térítés

4000 Ft /nap 32 Ft Baleseti eredetű 
kórházi napi térítés

4 000 Ft /nap 56 Ft

Baleseti eredetű 
műtéti térítés

40 000 Ft 44 Ft Baleseti eredetű 
műtéti térítés

40 000 Ft 80 Ft

Baleseti halálesetre 
szóló térítés

4 000 000 Ft 480 Ft Baleseti halálesetre 
szóló térítés

2 000 000 Ft 240 Ft

Kritikus betegségekre 
szóló térítés

800 000 Ft 1 416 Ft

Megtakarítási rész* 9 000 Ft Megtakarítási rész* 8 200 Ft
Adminisztrációs 
költség (havi, banki)

316 Ft Adminisztrációs költ-
ség (havi, banki)

316 Ft

Összesen 16 364 Ft** Összesen 17 510 Ft**

*  Díjnövelési opció: folyamatos díjfizetés esetén a szerződőnek lehetősége van a biztosítási díjat emelni úgy, hogy 
 az – az alap- és kiegészítő biztosítás kockázati díjai és a biztosítási összegek változtatása nélkül – a biztosítás 
 várható lejárati összegét növelje.
** A kezdeti díjak a biztosított egészségi állapotától függően a fentiektől eltérőek lehetnek. A tartam végén a 
 megtakarítás becsült értéke ezekben az esetekben évi garantált 2%-os hozammal számolva 1 millió Ft körül 
 alakul, a megtakarítás értéke ennél magasabb is lehet az elért hozamtól függően, illetve Önnek is lehetősége van 
 – ez esetben minimális lejárati összegre vonatkozó garancia nélkül – a befektetési összetételének 
 meghatározására. A biztosítási összegek a tartam során a biztosító által felajánlott értékkövetéssel növelhetőek, 
 mely a díjak változását is maga után vonja. A díjjal nem arányos költségek az értékkövetés elfogadásától 
 függetlenül minden évben az értékkövetés mértékével emelkednek, így azok a kezdeti évre, nem a teljes tartamra 
 szólóan kerülnek megállapításra.



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

Forduljon hozzánk bizalommal!
Bízunk abban, hogy szeretne még többet megtudni a Vénusz Életbiztosítási Programról. Kérjük, 
fogadja bizalommal szakképzett tanácsadónkat, aki az igényeinek megfelelő javaslatokkal segíti
Önt a választásban és a döntésekben. 

Ha az AEGON Vénusz Életbiztosítási Program iránt érdeklődik,
vagy további információra van szüksége bármely kérdésben, hívja
Telefonos Ügyfélszolgálatunkat: 06-40/204-204, vagy tájékozódjon 
honlapunkon: www.aegon.hu 

A biztosítási szerződés abban az esetben lehet megfelelő az Ön számára, ha azt valóban hosszabb 
távra – a szerződés Önnek hátrányos szabályaira, mentesülésekre, kizárásokra, várakozási időre stb. 
tekintettel is – a feltételek teljes ismeretében köti meg.

w w w. a e g o n . h u
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