
Aegon Nyílt Lapok
Az Aegon Libra életbiztosításról közérthetően

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatónk célja, hogy egyszerű és átlátható formában összefoglaljuk Önnek Aegon Libra életbiztosításunk főbb jellemzőit, és 
választ adjunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Ez a nyomtatvány nem terméktájékoztató és nem a szerződés szabályzata, 
elsősorban figyelem felhívásra szolgál. Szerződéskötés előtt kérjük, tanulmányozza át a biztosítási feltételeket.

1. Milyen élethelyzetekre kínál megoldást az Aegon Libra biztosítás?
Az Aegon Libra olyan tartamos életbiztosítás, mely a biztosított halála esetén nagy összegű anyagi segítséget nyújt. Ha 
a választott tartam végén életben van a biztosított, úgy a lejáratkor visszaadjuk a szerződés szerinti díjakat. 

2. Kik az életbiztosítás szereplői?
 • A szerződő az a személy, aki a biztosítást megköti, és a biztosítási díjakat fizeti. 

 • A biztosított az a személy, akire a kockázatviselésünk kiterjed, a tartam során nem változtatható. Az Aegon Libra egy 
olyan speciális biztosítás, melynél a biztosított kockázatelbírálása során megállapított kedvező egészségi állapotot 
és egészséges életmódot alacsonyabb biztosítási díjjal jutalmazzuk. 

 • A kedvezményezettek azok, akiknek a biztosított halála esetén kifizetjük a szolgáltatási összeget. A kedvezménye-
zett személye a szerződő és a biztosított írásbeli nyilatkozatával a biztosítás fennállása alatt akár többször is módo-
sítható. A lejárati díjvisszatérítés jogosultja a szerződő.

3. Mikor és mennyit fizetünk?
Az Aegon Libra életbiztosításra akkor szolgáltatunk, ha a szerződő rendszeresen fizeti a díjat, és a biztosítási feltételek 
szerinti biztosítási esemény bekövetkezik. A szerződés megkötésekor az életbiztosítási összeg a biztosított életkorától és 
a választott tartamtól függően kerül meghatározásra.

 • A biztosított tartam közbeni halála esetén az aktuális biztosítási összeget (lásd a 6. pontot is) fizetjük ki a kedvez-
ményezett(ek)nek, és a szerződés megszűnik.

 • Ha a biztosított a tartam végén életben van, és a tartam során a díjakat a szerződő az előírt feltételek szerint tel-
jesítette, úgy a tartam végén a biztosító kifizeti a szerződőnek a díjvisszatérítés összegét, és ezzel a kifizetéssel a 
szerződés megszűnik. A díjvisszatérítés összege a tartam utolsó hónapjában az alapbiztosításra érvényes egy havi 
rendszeres díj és a hónapokban kifejezett teljes tartam szorzata.

4. Hány évre köthető a biztosítás?
Az Aegon Libra szerződést minimum 15, maximum 40 évre kötheti meg. 

5. Megőrzi értékét az Aegon Libra biztosítás?
Az infláció hatásainak mérséklése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összeg és a fizetendő díj értékköve-

tését (indexálás). Évfordulós levelünkben tájékoztatást nyújtunk a befektetési eredményekről. 

6. Mire szükséges ügyelnie szerződéskötéskor?
 • Amennyiben a szerződéskötést nem előzi meg a biztosított orvosi vizsgálata, úgy 6 hónapos várakozási idő áll fenn. 

Ez azt jelenti, hogy a szerződéskötést követő fél éven belül csak balesetből eredő halál esetén fizetünk.
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 • A szerződés létrejöttekor a biztosított köteles őszintén, legjobb tudása szerint megadni a kért információkat. Ameny-
nyiben pl. az egészségével kapcsolatban elhallgat olyan lényeges információt, adatot, mely a biztosítási esemény 
bekövetkezésével összefüggésbe hozható, úgy a biztosító mentesülhet a kifizetés alól. 

7. Milyen szolgáltatásokkal bővítheti a szerződést?
A szerződés megkötésekor és az évfordulókon az alapbiztosítás mellé – külön díj fejében – választhat baleset- és beteg-
ségbiztosítási kiegészítőket, illetve a szerződés keretében gyermekei biztosítására is van lehetőség. 

8. Milyen típusú megtakarítás áll szerződése hátterében?
Szerződése garantált kamatozású életbiztosítás, ami azt jelenti, hogy legalább évi 2,9%-os biztos hozamot nyújt, sőt, a 
garantált kamaton felül elért nyereség 100%-át is jóváírjuk szerződésén, ha az értékkövetést (indexálást) elfogadja. Így 
elkerülheti a befektetési kockázatokat és esetleges veszteségeket.

9. Visszavásárolható a szerződés?
Az Aegon Libra életbiztosítás visszavásárolható, miután a szerződéskötéskor választott tartam negyede eltelt. Visz-
szavásárláskor a feltételek szerinti összeget fizetjük ki, amely nem azonos a befizetett díjakkal! Fontos tudnia, hogy a 
szerződés lejárat előtti megszüntetése minden esetben anyagi veszteséggel jár az Ön számára. 

10. Mi történik, ha már nem tudja, vagy nem szeretné tovább fizetni a díjat?
Amennyiben elmarad a biztosítási díj befizetésével, társaságunk tájékoztatást küld Önnek arról, hogy milyen határidővel 
pótolhatja ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizeti be elmaradását, akkor a szer-
ződés kifizetés nélkül megszűnhet, kivéve, ha már rendelkezik visszavásárlási értékkel. A lehetőségekről kérjük, hogy a 
szerződéses feltételekben bővebben is tájékozódjon.

11. Mi a teendő biztosítási esemény bekövetkezésekor, illetve lejáratkor?
 • A biztosítási eseményt 8 napon belül írásban kell bejelenteni társaságunk részére. A bejelentéshez csatolni kell a 

szükséges iratokat, melyek részletes felsorolását megtalálja a biztosítási feltételekben.

 • Lejáratkor a szükséges dokumentumok bemutatását követően fizetjük ki a lejárati összeget.  
Részletek: http://www.aegon.hu/lejarat

Hol talál választ további kérdéseire?
Online Ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, akár otthonról is intézheti biztosítási ügyeit. 
www.ugyfelszolgalat.aegon.hu

Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu

Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4800-ás telefonszámon (hétköznap 8.00 és 18.00 – csütörtökön 8.00 és 20.00 – 
óra között) érheti el. 

Biztosításával, illetve egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban forduljon bizalommal személyes tanácsadójához.

Az Ön tanácsadója:

Aegon Libra


