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A felelősségteljes 
gondoskodás

A család mindennél fontosabb
A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk 
számára óriási kincs, amelyről gondoskodnunk kell. A 
gondoskodás része, hogy megőrizzük saját egészségünket 
– mert gyermekeink számára példa és a biztonság forrása is 
vagyunk. A szellemi értékek mellett fontos megteremtenünk a 
biztonságot adó anyagi fedezetet is, hogy az együtt töltött időt 
valóban gondok nélkül élvezhessük. A családfő halálával
azonban mindez komoly veszélybe kerülhet.

AEGON Vitál életbiztosítás
Hazánkban az AEGON Magyarország Zrt. az elsők között 
kínálja ügyfeleinek azt az életbiztosítást, amely magas 
biztosítási védelmet nyújt, és az életmódtól, egészségi állapottól 
függő díjkedvezmények rendszerét nyújtja.

Az AEGON Vitál fontosabb jellemzői
Az AEGON Vitál egy tisztán kockázati életbiztosítás, amely 
kockázatelbírálástól függően:
 bármilyen okból bekövetkező halál esetére szól,
 az Ön igényei szerint meghatározott, magas összegű

  – 10 000 000 forinttól induló – védelmet nyújt,
 5–40 éves időtartamra köthető,
 belépési életkor:

      Prémium kiemelten kedvezményes kategória: 18–60 év,
      Prémium kategória: 18–70 év,

 díjfizetési gyakoriság: havi, negyedéves, féléves 
  és éves választható,
 hölgyeknek 10+2-féle (speciális női élethelyzetekre is),

  uraknak 10-féle kiegészítő biztosítás,
 elérhető áron biztosít védelmet a család számára – egészségi 

  állapottól, kortól, nemtől és életmódtól is függően akár már havi 
  minimum 5 000 Ft díjtól.

csa lá dról való gondosk
od

á
s



Díjazzuk az egészséget!
Amennyiben egészségtudatos életmódot folytat, óvja fizikai,
szellemi épségét, rendkívül pozitív módon járul hozzá
életminőségének javításához. Társaságunk az Ön erőfe-
szítéseit, családja iránti elkötelezettségét azzal honorálja, hogy 
jó egészségi állapotának megfelelően csökkentheti biztosítási 
díját, vagy ha úgy kívánja, ugyanakkora díjért magasabb 
biztosítási összegre kötheti meg szerződését. 

Mi így biztosítjuk a rugalmasságot 
és a kedvező árat: 
 nem dohányzó ügyfeleink kedvezőbb díjjal köthetik meg  

  a biztosítást,
 a kockázatelbírálásnál olyan egészséget befolyásoló 

  tényezőket is figyelembe veszünk, mint például a
  magassághoz viszonyított testsúlyt, a testalkatot, az 
  életmódot vagy az egészséggel kapcsolatos előzményeket,
 amennyiben ügyfelünk ezen tényezők alapján kifejezetten jó 

  egészségi állapotnak örvend, kedvező díjainkból további  
  díjkedvezményt kaphat,
 biztosítását érdemes minél fiatalabban megkötnie, hiszen  

  az életbiztosítás díjszabásának alapjául szolgáló tényezők az 
  idővel változnak,
 a legmodernebb technológiával végzett ingyenes,   

  kényelmes és gyors egészségi állapotfelmérést
  követően Ön is pontos visszajelzést kaphat
  egészségi állapotáról.

Kinek ajánljuk?
 Önnek, ha családja biztonságáról előrelátó módon kíván 

  gondoskodni olyan megbízható és komoly összegű anyagi 
  forrással, amire a család tragédia esetén számíthat.
 Önnek, ha meglévő életbiztosításai nem fedezik kockázatait,
 ha jó egészségnek örvend,
 ha jelenlegi életszínvonalát fizetése vagy saját üzlete 

  révén tartja fenn, és a kieső jövedelmet egy hosszú 
  jövedelemkiesés esetén pótolni szeretné.

Kinek nem ajánljuk?
Mivel Vitál életbiztosításunk tisztán kockázati biztosítás, 
lejáratakor nem képződik megtakarítás, így megtakarítani 
kívánó ügyfeleinknek ez a biztosítás nem nyújt megoldást. 
Ebben az esetben javasoljuk megtakarítási biztosítás kötését 
Vitál életbiztosítás mellett vagy helyett.

Nekem is szükségem lehet rá?
 Az AEGON Vitál kockázati életbiztosításra azoknak van 

  szükségük, akik szembenéznek annak lehetőségével, hogy 
  mindenkivel történhet tragédia,
 s felismerik, hogy a családfenntartó esetleges elvesztése 

  komoly lelki és anyagi terhet jelent szerettei számára. A 
  fájdalom sajnos nem csillapítható, de az időben történő 
  gondoskodással a pénzügyi terhek kiküszöbölhetők.

Bízunk abban, hogy szeretne még többet megtudni az AEGON Vitál 
Életbiztosításról. Kérjük, fogadja bizalommal szakképzett tanács-
adónkat, aki az igényeinek megfelelő javaslatokkal segíti Önt 
a választásban és a döntésekben. 

Ha AEGON Vitál életbiztosítást szeretne 
kötni, vagy további információra van szük-
sége, hívja Telefonos Ügyfélszolgála-
tunkat: 06-40/204-204 vagy tájékozódjon 
honlapunkon: www.aegon.hu. w w w. a e g o n . h u



Példa a valós biztosítási fedezet felmérésére
A 2008-as adóbevallásokban szereplő átlagos nettó éves 
jövedelem alapján (ez havi bruttó 198 964 Ft, nettó 122 267 Ft 
jövedelemnek felel meg [forrás: KSH]), egy harmincas éveiben 
járó ügyfél esetén:

Jövedelem pótlása
A biztosított éves nettó jövedelme 1 500 000 Ft
Jövedelemszorzó  15
Jövedelem pótlása 22 500 000 Ft

Felmerülő költségek 
Temetkezési költségek 800 000 Ft
Váratlan helyzetekre 1 200 000 Ft
Fennálló hiteltartozások 1 300 000 Ft
Jelzáloghitel  5 000 000 Ft
Gyermeknevelés   4 000 000 Ft
Összes költség   12 300 000 Ft

Meglévő anyagi fedezet
Életbiztosítás biztosítási összege   2 400 000 Ft
Pénzeszközök és megtakarítások   3 400 000 Ft
Teljes fedezet  5 800 000 Ft

Teljes biztosítási szükséglet*  29 000 000 Ft*
*Teljes biztosítási szükséglet = jövedelem pótlása + költségek – meglévő biztosítási/vagyoni fedezet

Havi díjak a jelzett példára
30 éves férfi ügyfél esetében, ha megfelel
a kockázatelbírálásnál előírt feltételeknek, az egyes
kockázati kategóriákban a fenti 29 millió Ft-os
biztosítási összeg 25 éves tartamra kalkulált havi díjai:

Prémium kiemelten kedvezményes nem dohányzó     8 468 Ft
Prémium kiemelten kedvezményes dohányzó  17 777 Ft
Prémium nem dohányzó   11 368 Ft
Prémium dohányzó    22 823 Ft

További információ
Részletes információt az AEGON Vitál Életbiztosításról
és az alábbi témakörökről a következő weboldalakon találhat:
www.aegon.hu
www.aegon.hu/eletbiztositasok/elet_es_balesetbiztositasok

Témakörök:
 Ideális testsúly meghatározása 

  (BMI testtömegindex meghatározása)
 Ajánlott biztosítási összeg kiszámítása
 Díjkalkuláció

A jövedelem pótlása
Kérjük, gondolja végig, mekkora összegre volna szüksége ahhoz, hogy 
családja számára – a családfenntartó jövedelmének kiesése esetén is – 
a megszokott életszínvonalat biztosíthassa.

Az alábbi képlet és táblázat segít Önnek a számolásban:
pótlandó jövedelem = jelenlegi nettó éves jövedelem x 
azon évek száma, ameddig pénzügyileg gondoskodnia kell másokról is 

Az éves nettó jövedelem ajánlott 
szorzója a kieső jövedelem pótlására:
  40 éves korig   15-szörös
  41–50 éves korig         10-szeres
  51–60 éves korig     8-szoros
  61–65 éves korig     5-szörös
  65 éves kor felett     3-szoros

Számoljon 
  velünk!



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

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a részletes feltételeket. 

Szerződése megkötése előtt mindenképpen tanulmányozza át 
AEGON Vitál Életbiztosításunk szabályzatát és függelékét!
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