
Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás

Aegon Elit Nyugdíjprogram
20% adójóváírással!



Biztosítsa nyugdíjas 
évei életszínvonalát, 
amelyhez 20% 
adójóváírást 
vehet igénybe!

Jó hír a nyugdíjcélra megtakarítóknak, hogy 

a Szja törvény változása értelmében adójóváírást 

lehet igénybe venni a 2013. december 31-e után 

indított nyugdíjbiztosítások után. Az adott évben 

befizetett díj 20 %-a, de maximum 130 000 Ft 

igényelhető vissza, amelyet az szerződő/biztosított

nyugdíjbiztosításán írunk jóvá.

Az Aegon Elit Nyugdíjprogram kedvező költségstruktúrával 

és  a piacon az egyik legszélesebb befektetési kínálattal 

rendelkezik. Az Aegon több, mint 65 éves magyarországi 

jelenléte és a nemzetközi piacon betöltött pozíciója segít 

minket hosszú távú kötelezettségeink minőségi teljesítésére.



Mi jellemzi ma a magyar 
nyugdíjrendszert?
Nyugdíj alatt hazánkban alapvetően a társadalmi szolidaritáson alapuló, 

egységes állami nyugdíjrendszer által fizetett ellátást értjük. A jelenlegi, 

úgynevezett felosztó-kirovó rendszer az aktív dolgozók befizetett 

járulékaiból finanszírozza az éppen nyugdíjas korú lakosság nyugdíját. 

Az 1980-as évektől a születésszám csökken, és a társadalom öregszik*, 

vagyis egyre kevesebb aktív dolgozónak kell eltartania egyre több 

nyugdíjast. Míg 2013-ban négy aktív kereső három nyugdíjast tartott el, 

2050-ben már kétszer annyiról kell gondoskodnia, ezáltal veszélybe kerül 

a rohamosan növekvő idős generáció megfelelő színvonalú nyugdíja.

Egyre nagyobb szükség van az öngondoskodásra, 
mert idősebb korunkban nagy valószínűséggel 
csak az aktív éveinkben összegyűjtött 
megtakarításainkra számíthatunk.

*Forrás: KSH



Minél korábban jut arra a döntésre, hogy sorsát, 
jövőjét a saját kezébe veszi, annál nagyobb 
összeget gyűjthet össze nyugdíjas éveire.

Szeretné tudni, hogy mennyi lesz az állami nyugdíja?
Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány példát a mai nyugdíjrendszer szerint.

Mennyi lesz a nyugdíja?*

a. név: Zsuzsa

b. foglalkozás: fodrász, egyéni vállalkozó

c. életkor: 40

d. mióta dolgozik: 1991

e. bejelentett jövedelem: minimálbér

f. várható nyugdíjazás: 47 év szolgálati idő után, 2038-ban

 Zsuzsa várható állami nyugdíja mai értéken: 52 000 Ft

a. név: Péter

b. foglalkozás: könyvelő

c. életkor: 45

d. mióta dolgozik: 1991

e. bejelentett jövedelem: 400 000 Ft

f. várható nyugdíjazás: 47 év szolgálati idő után, 2034-ben

 Péter várható állami nyugdíja mai értéken: 168 000 Ft

a. név: István

b. foglalkozás: ügyvezető igazgató

c. életkor: 55

d. mióta dolgozik: 1981

e. bejelentett jövedelem: 1 000 000 Ft

f. várható nyugdíjazás: 47 év szolgálati idő után, 2024-ben

 István várható állami nyugdíja mai értéken: 270 000 Ft

Miért ajánljuk az 
Aegon Elit Nyugdíjprogramot?

 Exkluzív termék, amely csak az Aegon Alkuszi Igazgatóság partnerein keresztül érhető el.

 A konstrukció 6 alapkezelő eszközalapjait tartalmazza, így nem szükséges elköteleznie 

 magát egy adott befektetési szolgáltató mellett, sőt az átváltások korlátlan 

 számban ingyenesek az online ügyfélportálon keresztül.

 Hozzáférés a piac egyik legszélesebb befektetési kínálatához (15 eszközalap).

 Ha nincs ideje a pénz- és tőkepiacokat követni, vagy a befektetési portólió aktualizálását 

 szakértőkre bízná, válasszon abszolút hozamú alapokat!

 Lojális ügyfeleinket akár 200% hűségbónusszal jutalmazzuk.

 Befi zetései után 20% adójóváírásban részesülhet a Szja törvény keretei szerint.

 Megajándékozzuk egy 5 éves tartamra szóló 1 millió forintos baleseti halálesetre szóló biztosítással!

*Forrás: www.aegonnyugdij.hu/nyugdijkalkulator.html



Kérjük, tájékozódjon befektetési politikáinkról részletesebben honlapunkon, illetve 

vegye igénybe tanácsadóink segítségét kockázattűrő-képességének meghatározásához 

és vegye figyelembe az életbiztosításokra érvényes adószabályokat!

Életkor Nyugdíjbiztosítás 

tőkegyűjtési 

időtartama

Nyugdíjbiztosításra 

befizetett díj évente

20% állami 

adójóváírás

Tartam során 

összesen 

befizetett díj

Tartam során 

kapott összes 

adójóváírás

Lejárati összeg 

nyugdíjba 

menetelkor

40 éves 25 év 650 000 Ft 130 000 Ft 16 250 000 Ft 3 120 000 Ft 43 255 332 Ft

45 éves 20 év 650 000 Ft 130 000 Ft 13 000 000 Ft 2 470 000 Ft 28 324 092 Ft

50 éves 15 év 650 000 Ft 130 000 Ft 9 750 000 Ft 1 820 000 Ft 17 613 743 Ft

Az alábbiakban bemutatunk három példát, hogy adott rendszeres díj mellett 
milyen mértékű lejárati összegre számíthat (8%-os hozam feltételezésével):

A példában szereplő értékek csupán iránymutatásként szolgálnak, elősegítik a könnyebb pénzügyi tervezést. 

A kalkulációban szereplő összegek különböző feltételezések (például hozam-feltételezés, jogi környezet 

változatlansága, stb.) mellett érvényesek. Ezektől a feltételezésektől a jövőbeli körülmények eltérhetnek, és ekkor 

a kalkulált értékek is mások lehetnek. A kalkulációban feltételezett 8% hozamra a biztosító garanciát nem vállal. 

Mikor, milyen biztosítási eseményre fizet a biztosító?

 A szerződéskötés időpontjában érvényes öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor.

 A saját jogú nyugdíjra való jogosultság megszerzésekor (pl. hölgyek esetén 40 évi munkaviszony után).

 A biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkező (hatóság által jogerősen megállapított) 

 legalább 40%-os maradandó egészségkárosodása esetén.

 A biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkező halálakor.



Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás

Kezdje el most az öngondoskodást!

Ha felkeltettük érdeklődését, vagy szeretne többet megtudni 
az Aegon Elit Nyugdíjprogramról, kérjük, keresse bizalommal 
alkuszi partnereinket, akik az Ön igényeinek megfelelő 
javaslatokkal segítik pénzügyi döntéseit.

Jelen brosúra 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 élet-, vagy nyugdíjbiztosítási ajánlatot aláírna, kérjük, tanulmányozza a biztosítás általános és különös feltételeit, a költségfüggeléket, 

illetve az eszközalapok befektetési politikáit.



Az Ön alkuszi partnere:
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