
Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, 
csak tennünk kell értük!

Aegon Relax nyugdíjbiztosítás 



Az Aegon Relax 
nyugdíjbiztosítással 
megalapozhatja 
kiegyensúlyozott, 
nyugodt jövőjét!

 20%-os adójóváírási lehetőség 
  Kiszámítható 

 nyugdíj-megtakarítás
 Ügyfélbónusz a célok még 

 könnyebb eléréséért 

20 %
adójóváírás



Férfi ak
nyugdíjban 
eltöltött idő:

16,6 év

Nők
nyugdíjban 
eltöltött idő:

20,8 év

Ahogy az emberek többsége, valószínűleg Ön is nyugodt, pihenéssel, de élményekkel teli időszakként képzeli el 

nyugdíjas éveit. A majdani nyugalom alapja a kiegyensúlyozott, biztos anyagi háttér. A pihenéssel tervezett évtizedek 

anyagi biztonságához nem elegendő az akkori nyugdíjára alapoznia, azt érdemes saját megtakarításokkal kiegészítenie. 

Ehhez nyújt lehetőséget az Aegon Relax nyugdíjbiztosítás, amely a megtakarítási lehetőség mellett életbiztosítási 

védelmet is nyújt. A befi zetett díjak után adóvisszatérítést is igényelhet. 

Hány évet tölthetünk 
majd nyugdíjban?

*Forrás: KSH

Hogyan képzeli 
nyugdíjas éveit?



Forrás: Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás, 2014.

Időben gondoljon rá!
A jövő nyugdíjasai vajon tényleg rosszabb helyzetben lesznek? Sajnos, a magyarok közül sokaknak 

olyan negatív kifejezések jutnak eszébe a nyugdíjról, mint a bizonytalanság vagy a szegénység. 

Egy időben elindított nyugdíjbiztosítással viszont bátran tervezhet kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket. 

Társadalmi tendenciák
Az 1980-as évektől a születésszám csökken és a társadalom öregszik, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb aktív 

dolgozónak kell eltartania egyre több nyugdíjast. Ezt pedig a felosztó-kirovó rendszer keretében fi nanszírozni egyre 

nehezebb. Ezért is látnak napvilágot időről időre új elképzelések, ötletek arra vonatkozóan, hogy milyen is legyen 

a majdani nyugdíjrendszer, mihez is kössék a nyugdíjak mértékét. A kérdéssel kapcsolatban egy biztos: a bizonytalanság. 

Ön szerint a jövő nyugdíjasai 
jobb vagy rosszabb
helyzetben lesznek 
a mai nyugdíjasoknál?

MEGTAKARÍTÁS

BIZTOSÍTÁS
EGYEDÜLÁLLÓKNAK ÖNGONDOSKODÁS

CSALÁDOSOKNAK

KÉT BIZTOSÍTOTTBIZTOS ÉLETKEZDÉS

GONDOSKODÁS 

HÖLGYEKNEK

FIATALOKNAK

ISKOLÁZTATÁSVÁRATLAN HELYZETEK HŰSÉGBÓNUSZ

AJÁNLJUK!

FONTOS INFORMÁCIÓ TUDTA-E?

NEM AJÁNLJUK!NYUGDÍJAS ÉVEKRE ELSŐ OTTHONHOZ

BEFEKTETÉSHITEL FEDEZETÉÜL

78% 14% 5% 3%

78% Rosszabb

14% Nagyjából ugyanolyan

5% Nem tudom

3% Jobb

Mi jellemzi a magyar nyugdíjrendszert? 

Nyugdíj alatt alapvetően a társadalmi szolidaritáson alapuló, egységes állami nyugdíjrendszer által 

fi zetett ellátást értjük. A jelenlegi, úgynevezett felosztó-kirovó rendszer az aktív dolgozók befi zetett 

járulékaiból fi nanszírozza az éppen nyugdíjas korú lakosság nyugdíját. 



 Folyamatosan csökkenő népesség

 Egyre kevesebb újszülött

 A fiatal, aktív dolgozók száma folyamatosan csökken

 Növekvő számú idős korosztály

 Egyre tovább élünk

 A nyugdíjasok száma növekszik

 A nyugdíjrendszer egyre nagyobb 

 kihívásokkal néz szembe
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Magyarország népességének alakulása nemek és életkor szerint

Forrás: KSH  

Tegyen ma 
a kiszámítható 
nyugdíjáért!

Minél korábban tesz 

lépéseket a jövőjéért, 

annál nagyobb 

összeget gyűjthet 

össze nyugdíjas éveire. 

2050-re az előrejelzések 

szerint Magyarországon 

30 000-rel több hetven 

éves ember él majd, 

mint harminc éves.  

A magyar korfa változása



Az alábbiakban bemutatunk néhány példát, hogy adott életkor 
és díj mellett milyen összegre számíthat nyugdíjba menetelekor 
(éves 4%-os index és banki átutalásos díjfi zetés mellett). 

Életkor Nyugdíj-
biztosítás 
tőkegyűjtési 
időtartama

Nyugdíj-
biztosításra 

befi zetett 
díj évente

20%-os 
adójóváírás 

összege éves 
szinten

Lejárati összeg 
nyugdíjba menetelkor

(4%-os hozam-
feltételezéssel)

Lejárati összeg 
nyugdíjba menetelkor

(6%-os hozam-
feltételezéssel)

23 éves 42 év 96 000 Ft 19 200 Ft 18 439 901 Ft 26 819 289 Ft

42 éves 23 év 180 000 Ft 36 000 Ft 10 254 845 Ft 12 530 049 Ft

55 éves 10 év 240 000 Ft 48 000 Ft 4 089 671 Ft 4 449 108 Ft

Az Aegon segít felelősséget vállalni 
az Ön anyagi biztonságáért!

Bármit tartogasson is a jövő, biztos, hogy a nyugdíjas évekre való tudatos felkészülés 

meghozza gyümölcsét. A megfelelő időben kötött Aegon Relax nyugdíjbiztosítás 

segítségével Ön rendszeres megtakarítások révén összegyűjtheti azt az összeget, 

mellyel aktív évei után kiegészítheti majdani nyugdíját. 

Hogyan készülhet fel az Aegon Relax
segítségével nyugdíjas éveire?

20%
A parlament elfogadta a nyugdíj-előtakarékossághoz kapcsolódó kedvezmények átalakításáról szóló törvénymódosító 

javaslatot. Így az Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás szerződője számára is a befi zetett biztosítási díjak 20%-ának 

megfelelő összeg, adóévenként – az adójóváírásra tett nyilatkozata alapján – legfeljebb 130 000 forint kerülhet 

jóváírásra a nyugdíjbiztosítási szerződésén, ezzel is gyarapítva a nyugdíjra szánt megtakarítását. 



Amiért az Aegon Relax 
nyugdíjbiztosítást 
érdemes választania:

 Élhet a nyugdíjbiztosítások 20%-os adójóváírási lehetőségével, 

 mellyel évente legfeljebb 130 000 forinttal gyarapíthatja megtakarítását. 

 Ügyfélbónusszal jutalmazzuk lojális ügyfeleinket: a biztosító egy alkalommal 

 akár 2 éves díjat ír jóvá legalább 10 éves szerődésén, tartamtól függően. 

 Minél korábban indítja el nyugdíjbiztosítását, várhatóan annál nagyobb összeggel egészítheti 

 ki nyugdíját. Az Aegon Relax segítségével  már 18 éves korban elindítható az öngondoskodás. 

 Egészen 60 éves koráig megkötheti a nyugdíjbiztosítást kihasználva az adó-visszatérítést.

 Kiszámítható, előrelátható megtakarítási lehetőséget biztosít Önnek a termék. 

 Ajándék! A szerződés első 5 évére 1 millió forintos baleseti haláleseti szolgáltatásra 

 szóló biztosítást ajándékozunk Önnek. 

 Amennyiben magasabb, kiterjedtebb biztosítási védelmet szeretne, 

 igényei szerint kiegészítő biztosításokkal bővítheti szerződését. 

Ha a kiegyensúlyozott nyugdíjas évekhez biztonságos befektetési hátteret keres, akkor az Aegon Relax nyugdíjbiztosítást 

érdemes választania. A biztosításban felhalmozott megtakarításánál ugyanis mi viseljük a befektetési kockázatot. 

Sőt, garanciát nyújtunk arra, hogy a biztosításban kezelt tőkén elért hozam 100%-át jóváírjuk a szerződésén, 

és ez a jóváírás nem lehet kevesebb, mint évi 2%. Az elmúlt 5 évben ez a hozam 4,5% és 9,5% között mozgott, 

azonban fontos tudnia, hogy ez nem jelent a jövőre vonatkozóan garanciát ilyen hozamok biztos elérésére. 

Kiszámítható, biztonságos befektetési háttér

Fontos tudnia:
Az ügyfélbónuszban a már eltelt tartam során az alapbiztosításra fizetett legalacsonyabb éves díját 

vesszük alapul. A belépési kortól függően, ennek akár kétszerese kerülhet jóváírásra biztosításán. 



Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás

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, mindenképpen tanulmányozza a biztosítás általános és különös feltételeit, 

a költségfüggeléket, illetve az eszközalapok befektetési politikáit. 

Kezdje el most a felkészülést!
Ha felkeltettük érdeklődését, vagy szeretne többet megtudni 
az Aegon Relax nyugdíjbiztosításról, kérjük, keresse bizalommal 
szakképzett tanácsadóinkat, alkuszi partnereinket, akik az Ön 
igényeinek megfelelő javaslatokkal segítik pénzügyi döntéseit. 

További elérhetőségeink:
 Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 1 477 4800
 Animációs nyugdíjkalkulátor: www.nyugdijszamolo.aegon.hu
 Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu
 E-mail cím: ugyfelszolg@aegon.hu
 Online Ügyfélszolgálat: www.ugyfelszolgalat.aegon.hu
 Facebook: www.facebook.com/aegon.biztosito



Az Ön tanácsadója:
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Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
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