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Aegon Elit Nyugdíjprogram (NYIA-01)  

Társaságunk nyugdí jbiztosítási kínálatának bővítése érdekében bevezeti  a 

folyamatos díjfizetésű NYIA-01 Aegon El i t Nyugdíjbiztosítást 

(módozatkód:13285). 

Az Aegon Elit Nyugdíjbiztosítás bevezetésével ügyfeleink részére olyan prémium 

terméket tudtok ajánlani, amellyel a 2014. január 1-jétől hatályos, nyugdíjbiztosításokra 

vonatkozó személyi jövedelemadó adókedvezmény elérhetővé válik számukra. 

 

I. A TERMÉK BEMUTATÁSA 

 

Hogyan épül fel az Aegon új egyéni nyugdíjprogramja? 

Az új nyugdíjbiztosítási termék alapjaiban a TR-02 (Aegon Nyugdíjbiztosítás) 

termékünkre támaszkodik úgy, hogy a nyugdíjbiztosítás fogalmának (1995/CXVII. törv. 

(3)§93.) maradéktalanul megfeleljen. 

 

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 

A termék kötéskor befektetési egységekhez kötött életbiztosításként indul. 

A termék rugalmasságának köszönhetően a biztosítás akár 6 havonta 

átalakítható unit l inked biztosításból hagyományos biztosítássá, i l letve 

hagyományosból unit l inked biztosítássá. 

 

Szerződő  

Természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet is lehet. 

 

Szerződő és Biztosított 

Más-más személy is lehet, a biztosított nem cserélhető. 

Társbiztosítottra nincs lehetőség. 

 

 

 

Biztosított  

Belépési kor:  18 és  60  éves kor között.  
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1 személyes biztosítás  

A szabályzati feltételek szerint biztosított lehet az  

•  legalább 18 és legfeljebb 60 éves személy, aki 

•  saját jogán nem  nyugdíjas, és  

•  a kötéskor érvényes jogszabályok szerinti  öregségi 

nyugdíjkorhatárnál legalább 5 évvel fiatalabb, és 

•  semmilyen megváltozott munkaképességhez kapcsolódó el látásban 

nem részesül , i l letve i lyen el látás megállapítása nincs folyamatban.  

 

Kedvezményezett 

Az életbenléti szolgáltatások esetében (előrehozott és öregségi nyugdíjba menetel, 

rokkantság) a kedvezményezett maga a biztosított, míg a haláleseti szolgáltatásnál a 

biztosított örököse, vagy a később írásban a biztosítóhoz bejelentett kedvezményezett. 

Tartam 

•  határozott időre köthető 

•  lejárat a szerződés megkötésekor érvényes jogszabály szerinti , a 

saját öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napja – így az eddig 

megszokottaktól eltérően tört év is lehet- 

•  minimum 5  éves tartam 

•  a tartamot változtatni nem lehet 

 

Díjfizetés gyakorisága 

• havi 

• negyedéves 

• féléves 

• éves 

 

Díjfizetés módja 

• csekkes (a Front End rendszerben a termék indulásakor a csekkes díjfizetési 

mód nem választható) 

• csoportos beszedés 

• egyedi átutalás 
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Minimális díj 

300 000 Ft/év 

Minimum rendkívüli díj 

100 000 Ft 

Biztosítási események 

1. Haláleseti szolgáltatás 

Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítás tartama alatti, bármely okú 

halála. 

A biztosítási esemény időpontja a halál napja, amellyel megszűnik a kockázatviselés. A 

haláleseti szolgáltatás egyösszegű kifizetésként teljesíthető a teljes tartam alatt (10 éven 

belüli teljesítés esetén is). A biztosítási szerződés a szolgáltatás teljesítésével szűnik 

meg.  

Haláleseti szolgáltatás 

• hagyományos (garantált hozamú) életbiztosítás esetén a pénzalap aktuális értéke 

a halál időpontjában, 

• unit linked (befektetési egységekhez kötött) módozat esetén eszközalaponként a 

biztosítási esemény időpontjában aktuális befektetési egységszám és a 

szolgáltatás esedékességének napját követő első értékelési nap árfolyamának 

szorzata, amelyből az esetleges el nem számolt költségek levonásra kerülnek.  

 

Változás! A biztosítási szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges a pénzalap 

értékelése, ennek módja – a lejárat kivételével - megváltozott. Eddig a szolgáltatási 

igény bejelentését követő első értékelési nap árfolyamával, e szabályzat szerint a 

szolgáltatási igény esedékességét követő első értékelési nap árfolyamával értékeljük a 

befektetési egységeket. A szolgáltatási igény esedékessége az, amikor a kifizetéshez 

szükséges, a szabályzatban felsorolt összes dokumentum beérkezik.  

Az alapbiztosítás esetében várakozási időt és kockázatelbírálást nem alkalmaz a biztosító. Kiegészítő 

biztosítás kötése esetén a hatályos kockázat elbírálási utasítás szabályai szerint. 
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2. Megváltozott munkaképességgel összefüggő szolgáltatás 

Biztosítási esemény a biztosítottnak az arra jogosult szakigazgatási szerv által 

megállapított, legalább 40%-os mértékű egészségkárosodása.  

Biztosítási esemény időpontja: a legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást 

megállapító határozat kiadásának napja, feltéve, hogy jogerőre emelkedik.  

A megváltozott munkaképességre vonatkozó szolgáltatás feltétele, hogy a 

szolgáltatási igényt még a biztosított életében bejelentsék. 

 

Rokkantsági szolgáltatás  

• hagyományos életbiztosítás esetén a pénzalap aktuális értéke a biztosítási 

esemény időpontjában, 

• unit linked módozat esetén eszközalaponként a biztosítási esemény időpontjában 

aktuális befektetési egységek szám és a szolgáltatás esedékességének napját 

követő első értékelési nap árfolyamának szorzata, amelyből az esetleges el nem 

számolt költségek levonásra kerülnek.  

A teljes tartam alatt egy összegben teljesíthető a szolgáltatás. 

3. Saját jogú nyugdíjellátási szolgáltatás 

Biztosítási esemény: a biztosított biztosítási tartama alatti, még a lejárat előtt, saját 

jogú nyugdíjellátásra való jogosultság megszerzése, erről a szakigazgatási szerv 

határozatot állít ki.  

A jelenlegi nyugdíjrendszer alapján nyugdíjellátási igény keletkezhet a nyugdíjkorhatár 

változása miatt, a foglalkozásból eredő korkedvezményes nyugdíj, valamint a nők 40 év 

jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíja miatt.  

Biztosítási esemény időpontja a saját jogú nyugdíjellátásra való jogosultságot 

megállapító, jogerős nyugdíjhatározat kiadásának napja.  

A szolgáltatás feltétele, hogy a szolgáltatási igényét még a biztosított életében 

bejelentse az ügyfél. 
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Biztosítási szolgáltatás a biztosított tényleges, a lejárat időpontját megelőző 

nyugdíjazása esetén  

• hagyományos életbiztosítás esetén a pénzalap aktuális értéke, illetve 

• unit linked módozat esetén eszközalaponként a biztosítási esemény időpontjában 

aktuális befektetési egység szám és a szolgáltatás esedékességének napját 

követő első értékelési nap árfolyamának szorzata, amelyből az esetleges el 

nem számolt költségek levonásra kerülnek.  

 

Amennyiben a szerződés létrejöttétől az esemény bekövetkezéséig nem telik el 10 év, 

a nyugdíjszolgáltatást nem csökkenő összegű, határozott, legalább 10 éves (feltétel, 

hogy a járadékteljesítés folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig tartson) 

tartamú járadékként teljesíti a biztosító.  

Amennyiben a járadékfolyósításra fordítható összeg nem nyújt fedezetet a 

járadékszolgáltatás igénybevételére, úgy a biztosító a szolgáltatást egy összegben fizeti 

ki. Ebben az esetben azonban a biztosító tartam során a szerződésre befolyt adó-

visszatérítések és az érvényes adójogszabályi rendelkezésekben megállapított 

büntetőkamatok összegét, valamint az el nem számolt terheléseket (10.12. pont) és az 

adókötelezettségek összegét a kifizetésből levonja.  

Ha a szolgáltatás 10 éven túl válik esedékessé, akkor a jogosult rendelkezése szerint 

egyösszegben vagy tartamos, legalább 10 éves tartamú járadékként fizeti ki a 

biztosító a szolgáltatást.  

4. Lejárat 

A biztosítás megkötésekor érvényes jogszabályok alapján kerül meghatározásra az a 

nap, amikor a biztosított betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, ez a lejárat napja.  

Fontos! Eltérés a korábbi  biztosításoktól,  hogy a lejárat napja a hó bármely napja 

lehet,  azonos a biztos ított születésnapjával .   

Amennyiben a biztosított a lejárat időpontjában él és a biztosítás érvényben van, úgy a 

lejárati szolgáltatás válik esedékessé,  

• hagyományos biztosítás esetén a pénzalap lejárati időpontjában aktuális 

értékét 

• unit linked biztosítás esetén eszközalaponként a befektetési egységek 

lejáratkori számát a lejáratot követő első értékelési nap árfolyamán értékeli a 
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biztosító (A pénzalap értékelése változatlan.), ebből az összegből az esetleges el 

nem számolt költségek levonásra kerülnek.  

 

Amennyiben a szerződés létrejöttétől az esemény bekövetkezéséig nem telik el 10 év, 

a lejárati szolgáltatást nem csökkenő összegű, határozott, legalább 10 éves (feltétel, 

hogy a járadékteljesítés folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig tartson) 

tartamú járadékként teljesíti a biztosító.  

Amennyiben a járadékfolyósításra fordítható összeg nem nyújt fedezetet a 

járadékszolgáltatás igénybevételére, úgy a biztosító a szolgáltatást egy összegben fizeti 

ki. Ebben az esetben azonban a biztosító tartam során a szerződésre befolyt adó-

visszatérítések és az érvényes adójogszabályi rendelkezésekben megállapított 

büntetőkamatok összegét, valamint az el nem számolt terheléseket (10.12. pont) és az 

adókötelezettségek összegét a kifizetésből levonja. 

Ha a szolgáltatás 10 éven túl válik esedékessé, akkor a jogosult rendelkezése szerint 

egyösszegben vagy tartamos, legalább 10 éves tartamú járadékként fizeti ki a 

biztosító a szolgáltatást.  

Az alapbiztosításra a 4 szolgáltatás közül csak egy vehető igénybe, együttes 

bejelentés esetén a nagyobb összegű kerül kifizetésre. 

 

Felfüggesztett eszközalapok 

Amennyiben a bekövetkező biztosítási esemény felfüggesztett eszközalapot érint, a 

biztosító eljárása a következő.  

A biztosított halála esetén az eszközalap felfüggesztésétől függetlenül, a felfüggesztett 

eszközalap terhére maximum 30 millió forint összeghatárig teljesít a biztosító kifizetést 

oly módon, hogy a felfüggesztett eszközalapot az utolsó ismert árfolyamon értékeli. Majd 

az eszközalap felfüggesztés megszűnését követő 15 napon belül, a felfüggesztés 

megszűnését követő első értékelési nap árfolyamán számol el a biztosító, a pozitív 

különbözetet kifizeti az ügyfél részére. 

Minden egyéb biztosítási eseménynél, illetve kifizetésnél a kifizetés összegét a 

biztosító a felfüggesztett eszközalap figyelmen kívül hagyásával állapítja meg és fizeti ki. 

A felfüggesztés megszűnését követő 15 napon belül köteles elszámolni a biztosító, a 



7 

 

felfüggesztet eszközalapot a felfüggesztés megszűnését követő első értékelési nap 

árfolyamával értékelve.  

 

Szolgáltatás jogosultja 

Kedvezményezett-jelölés hiányában a haláleseti szolgáltatásra a biztosított  örököse , a többi 

biztosítási szolgáltatásra a biztosított a jogosult.  A teljes visszavásárlási összeg kifizetése a szerződő 

részére történik.  

 

Járadékszolgáltatás 

A járadékszolgáltatást a biztosító a járadék kifizetés esedékességekor művelt 

járadékbiztosításának feltételei szerint teljesíti. A járadékszolgáltatás feltétele, hogy a 

szolgáltatási összeg fedezze a biztosító által meghatározott minimális járadékot.  

A járadékfolyósítás tartama alatt évente életbenléti igazolást kér a biztosító, igazolás 

hiányában a járadékfolyósítást felfüggeszti. Az életbenléti igazolás pótlásával folytatódik 

a járadékfolyósítás, az elmaradt járadékokat egy összegben, kamatmentesen folyósítja a 

biztosító.   

 

Teljes visszavásárlás 

Teljes visszavásárlást a biztosítás második évfordulóját és 2 éves díj befizetését 

követően, a biztosítási kötvény és a visszavásárlási nyilatkozat benyújtásával igényelhet 

a szerződő. A visszavásárlás hatálynapja az a nap, amikor a szerződő által egyértelműen 

és maradéktalanul kitöltött visszavásárlási nyomtatvány és a biztosítási kötvény, az 

igény rendezésére illetékes egységhez, az OKK-hoz beérkezik. Ha a kötvény és az 

igénybejelentő eltérő időpontban érkezik be, akkor a későbbi beérkezés mérvadó. 

Visszavásárláskor a biztosítás visszavásárlás hatálynapján aktuális készpénzértékét 

(aktuális és minimális pénzalap különbözete) fizeti ki a biztosító, a kifizetéssel 

megszűnik a biztosítás. Visszavásárlás esetén az adójóváírás 20%-os 

büntetőkamattal kerül levonásra a pénzalap minimális értékén felül.  
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Részvisszavásárlás 

Részvisszavásárlási lehetőséget ( sem a rendszeres, sem a rendkívüli pénzalapra 

vonatkozóan) a módozat nem tartalmaz. 

Díjcsökkentés 

A szabályzat szerint a 3. biztosítási évfordulót követően csökkenthető a díj, melyet 
az évforduló  előtt 30 nappal írásban kell igényelni. A csökkentést követően sem lehet a 
díj alacsonyabb, mint a minimál díj. 

A díjcsökkentést a kiegészítő biztosítások felmondásával kell kezdeni. 

Az állami támogatást a befizetett rendszeres és rendkívüli díjak után lehet igényelni ( 
20%), maximum 130 000 Ft-ig, tehát díjcsökkentés esetén az alacsonyabb díjak után 
igényelhető vissza. 

Díjfizetés szüneteltetése 

A szerződés díjfizetése szüneteltethető a  3. biztosítási évfordulót követően, 
maximum 12 hónapig. 

A kiegészítő biztosítások megszüntetése után igényelhető. 

A szüneteltetés vége és a következő díjszüneteltetés között el kell telnie 12 hónapnak. 

A díjszüneteltetési igényt az ügyfélnek az évfordulót követő 30 napon túl kell benyújtani, 
és kizárólag díjrendezett szerződésre kérheti. 

A díjelmaradásban lévő szerződésre nem lehet díjfizetési szüneteltetést engedélyezni. 

A rendszeres biztosítási díj a szüneteltetés után sem lehet alacsonyabb a biztosító által 
elvárt aktuális minimális díjnál. 

A szüneteltetési időszakot követően az ügyfél tovább fizeti a rendszeres díjat, akkor nincs 
szankció, ha viszont nem, akkor a szerződés megszűnik. 
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Díjmentesítés - Megszűnés 

Amennyiben az ügyfél elmarad a biztosítási díj befizetésével, a biztosító tájékoztatást 
küld arról, hogy milyen határidővel pótolhatja az elmaradt díj befizetését úgy, hogy a 
biztosítási védelem fennmaradjon. 

Ha a határidőn belül nem válik díjrendezetté a szerződés, akkor a szerződés az első 
elmaradt díj időpontjára visszamenőlegesen megszűnik. 

Abban az esetben, ha a szerződés rendelkezik visszavásárlási értékkel, akkor azon az 
értéken díjmentesítésre kerül. Ha ezt követően az ügyfél nem él visszavásárlással a 
lejáratig, vagy egyéb szolgáltatásig, akkor az addigi adójóváírásokat nem veszíti el. 

Amennyiben díjmentesítéskor nincs visszavásárlási értéke a szerződésnek, akkor kifizetés 
nélkül megszűnik. 

 

Kiegészítő biztosítások 

Kiegészítő biztosítások széles köre köthető, kivéve: 

• Rokkantsági díjátvállalás (RDÁTV) 
• Aegon Doktor ( DR) 
• Házi vizit (HV) 
• Betegszállítás (BSZ) 
• Gyermekre szóló kiegészítő biztosítás (GYK) 

  

Ajándék 1 millió forintos baleseti halálra szóló kiegészítő 
biztosítás  5 évig! 

 

Valamennyi Aegon Elit Nyugdíjprogram kötése esetén az első 5 biztosítási évben 
ingyenes, 1 millió forintos biztosítási összegű baleseti halálesetre (BH-08) 
szóló kiegészítőt kap az ügyfeled ajándékba. 

 

A kötvényen szerepel 

„ Jelen kiegészítő biztosítás a szerződés technikai kezdetétől számított 60 hónapig 
ingyenes, azaz a díjfizetés nélkül van érvényben.” 
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Ügyfélbónusz ☺☺☺☺ 

A biztosítás lejáratát megelőző utolsó biztosítási évfordulón a legalább 10 éves 
tartamú,  életben lévő szerződésen egyszeri ügyfélbónusz kerül jóváírásra. 

A biztosítás 
tartama 

Százalék 

47-30 év 200 % 

20-29 év 150 % 

10-19 év 100 % 

  0-9 év   0 % 
 

 

Az ügyfélbónusz csakis az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatti 
lejáratkor jár ( az üzleti kedvezménnyel létre jövő szerződésekre is). 

 

Nem jár az ügyfélbónusz a következő szolgáltatások esetében � 

• Saját jogú nyugellátási szolgáltatás 
• Megváltozott munkaképességhez kapcsolódó szolgáltatás 
• Haláleseti szolgáltatás 
 

Továbbá nem jár az alábbi esetekben sem: 

• Visszavásárlás 
• Díjmentesítés 
• Díjfizetés szüneteltetése 
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