
Aegon Nyílt Lapok
Az Aegon Libra Universo életbiztosításról közérthetően

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatónk célja, hogy egyszerű és átlátható formában összefoglaljuk Önnek Aegon Libra Universo életbiztosításunk főbb jellem-
zőit, és választ adjunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Ez a nyomtatvány nem terméktájékoztató és nem a szerződés szabály-
zata, elsősorban figyelemfelhívásra szolgál. Kérjük, szerződéskötés előtt mindenképpen tanulmányozza át a biztosítási feltételeket

1. Milyen élethelyzetekre kínál megoldást az Aegon Libra Universo életbiztosítás?
Az Aegon Libra Universo egyszerre nyújt életbiztosítási védelmet és jelent megtakarítást. A termék szolgáltatásaként a 
biztosított magas összegű biztosítási védelmet kap. Ez azt jelenti, hogy ha a biztosított a szerződéses időszak közben 
meghal, a kedvezményezettek részére az aktuális biztosítási összeget fizetjük ki, ami szerződéskötéskor minimum 5 
millió forint. Amennyiben a biztosított életben van a szerződés lejártakor, lejárati kifizetést teljesítünk. 

A biztosított végstádiumú betegsége (terminális állapot) esetén igénybe vehető a szerződés opcionális egészségbizto-
sítási szolgáltatása. Ebben az esetben az aktuális haláleseti szolgáltatási összeg 95%-át még a biztosított életében 
kifizetjük, és ezzel a szerződés megszűnik. A terminális állapot azt jelenti, hogy a biztosított gyógyíthatatlan beteg, és a 
gyógykezelések ellenére is várhatóan 1 éven belül meghal.

A fenti szolgáltatási lehetőségek közül csak egy alapján fizethetünk, és bármely szolgáltatást követően megszűnik a biztosítás. 

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

személye módosítható, helyébe akár a biztosított is léphet.

 • A biztosított az a természetes személy, akire a kockázatviselésünk kiterjed, és akinek a személye nem módosítható.

 • A kedvezményezettek számára fizetjük ki a szolgáltatási összeget. Az Aegon Libra Universo esetén haláleseti és 
lejárati kedvezményezetteket lehet megadni. A kedvezményezett személye a szerződő és a biztosított írásbeli nyi-
latkozatával a biztosítás fennállása alatt akár többször is módosítható. Ha nincs kijelölt kedvezményezett, akkor a 
haláleseti kifizetésre a biztosított örököse, egyéb esetekben pedig maga a biztosított jogosult.

 • A biztosított végstádiumú betegsége esetén a biztosított a kedvezményezett, de az egészségbiztosítási szolgáltatási 
igény felmerülésekor új kedvezményezett is jelölhető.

3. Milyen esetben és mennyit fizetünk?
Amennyiben a biztosított a szerződés ideje alatt meghal, úgy az aktuális biztosítási összeget fizetjük ki a kedvezménye-
zett(ek)nek. 

Ha a biztosított a szerződés lejártakor életben van, és a szerződő az előírt feltételek szerint fizette a díjakat, úgy a  
biztosítási időszak végén a biztosító kifizeti az utolsó éves díjnak és az években kifejezett tartam öt évvel csökkentett 
szorzatának összegét. Példa: egy 20 évre kötött szerződés esetén, ahol az utolsó éves díj 200.000 Ft, a lejárati kifizetés:  
200.000 * (20 – 5) = 3.000.000 Ft.

 
4. Hány évre köthető a biztosítás?

Az Aegon Libra Universo szerződés minimum 10, maximum 25 évre köthető meg.

5. Megőrzi értékét az Aegon Libra Universo biztosítás?
Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a biztosítási összeg értékkövetését (indexálás), amely-
lyel arányosan a fizetendő díj is emelkedik. Az értékkövetést a szerződő elfogadhatja vagy elutasíthatja. A biztosítási összeg és 
a fizetendő díj aktuális értékéről minden biztosítási évforduló előtt tájékoztató levelet küldünk. 
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6. Mire érdemes 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.

 • A szerződés létrejöttekor a szerződő, illetve a biztosított köteles őszintén, legjobb tudása szerint megadni a kért infor-
mációkat. Amennyiben pl. az egészségi állapottal kapcsolatban nem a valóságnak megfelelően közöl(nek) olyan lényeges 
adatot, mely a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésbe hozható, úgy a biztosító mentesülhet a kifizetés alól.

 • A biztosítás megkötésekor a szerződő döntheti el, hogy milyen módon kívánja fizetni a biztosítási díjat: csoportos 
beszedési megbízással (automata banki díjlevonás), egyedi banki átutalással vagy csekken. A választott díjfizetési 
gyakoriságnak megfelelően pontosan szükséges fizetni a díjat, azaz ne legyen díjelmaradása, hiszen szolgáltatásunk 
feltétele a rendszeres díjfizetés.

7. Milyen szolgáltatásokkal bővíthető a biztosítás?
A szerződés megkötésekor és az évfordulókon az alapbiztosítás mellé – külön díj fejében – választhat baleset- és egész-
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 1%-os biztos hozamot nyújt, sőt, a 
garantált kamaton felül elért nyereség 100%-át is jóváírjuk biztosításán.

9. Módosítható-e a szerződéses időszak?
 Az első 5 év eltelte után – rendszeres és pontos díjfizetés esetén – a szerződő kérheti a biztosításkötéskor választott 

futamidő rövidítését („tartamcsökkentés”). Az ekkor igényelhető, úgynevezett „tartamcsökkentési szolgáltatás” kifizeté-
sével – a bejelentés hónapjának utolsó napján – a szerződés megszűnik. A szolgáltatás pontos összegét a biztosítási fel-
tételek Függelékében található táblázat segítségével számolhatja ki. Fontos tudnia, hogy a tartamcsökkentés igénylése 
esetén járó összeg nem azonos az addig befizetett díjakkal, így ezen szolgáltatás 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, értesítést küldünk Önnek arról, hogy milyen határidővel pótolhatja 
ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizetné be elmaradását, akkor a szerződés 
díjmentessé válik, vagy megszűnik. A lehetőségekről kérjük, hogy a biztosítási feltételekben bővebben is tájékozódjon.

11. Mi a teendő biztosítási esemény bekövetkezésekor?
 • A szolgáltatási igényt mindig írásban kell bejelenteni társaságunkhoz. A bejelentéshez szükséges dokumentumokat 

a következő oldalról tudja letölteni, és ugyanitt tájékozódhat a csatolandó iratokról: 
  https://www.aegon.hu/karbejelentes/szolgaltatasi-igenybejelentes. 

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 Universo


