
Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás

Az Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás befektetési programjainak összehasonlítása
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Adott évben a nyugdíjbiztosítási szerződésre 

befizetett rendszeres és rendkívüli díj 

20 %-a adójóváírásként igénybe vehető 

max. 130 ezer Ft / év erejéig. 

20 %
adójóváírás

Biztonságban egy életen át
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Rövid neve NY-01 TR-03

Módozatkód 13401 13403

Megnevezés Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas életbiztosítás

Szerződő Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet

Szerződő csere Igen Igen

Biztosított 1 fő (belépés: 18-60 év, kilépés: 65 év) 1 fő (belépés: 16-70 év, kilépés: 75 év)

Biztosított csere Nincs Nincs (kivéve: gazdálkodó szervezet)

Társbiztosított Nincs 1 fő (Csak kiegészítőknél)

Kedvezményezett

Haláleseti kedvezményezett: jelölhető vagy örökös
Életében esedékes szolgáltatásokra kedvezményezett: alapbiztosítás 
esetén a biztosított, kiegészítő biztosítások esetén jelölhető
Lejárati kedvezményezett: biztosított
Visszavonhatatlan kedvezményezett: jelölhető

Haláleseti kedvezményezett: jelölhető vagy  örökös
Életében esedékes szolgáltatásokra kedvezményezett: jelölhető (biztosított)
Lejárati kedvezményezett: jelölhető
Visszavonhatatlan kedvezményezett: jelölhető

Biztosítási esemény 
és szolgáltatás

1. Lejárati (öregségi nyugdíj) szolgáltatás:
• Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke
• Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke
2. Saját jogú nyugdíjellátási szolgáltatás
• Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) 
   aktuális, együttes értéke
• Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke
3. Megváltozott munkaképességhez kapcsolódó szolgáltatások
• 40-69 % között: a megtakarítási számlák (alap és rendkívüi számlák)aktuális,
    együttes értéke és az adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke
• 70 % fölött: a megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális,
   együttes értéke, az adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke 
   és a fokozott egészségkárosodás biztosítási összeg aktuális értéke (ha van)
4. Haláleseti szolgáltatás
• Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke
• Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke
• Haláleseti biztosítási összeg aktuális értéke (ha van)

1. Bármely okú halál:
• Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke
• Aktuális biztosítási összeg (ha van)
2. Lejárati szolgáltatás:
• Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke

Tartam 5-47 év 5-25 év

Díjfizetési gyakoriság Éves, féléves, negyedéves, havi Éves, féléves, negyedéves, havi

Díjfizetési mód Csoportos beszedés, rendszeres bankkártyás, egyedi átutalás, csekk Csoportos beszedés, rendszeres bankkártyás, egyedi átutalás, csekk

Minimális rendszeres díj 12.000 Ft (kiegészítők díjával együtt) 12.000 Ft (kiegészítők díjával együtt)

Kiegészítők Kiegészítőkkel bővíthető: kivéve RDÁTV, TB, DR, HV, BSZ, GYK Kiegészítő biztosításokkal bővíthető (kivéve: RDÁTV)

Indexálás Minden évfordulókor választható Minden évfordulókor választható

Megtakarítási díj növelése Következő díj esedékességét megelőzően 30 nappal 
írásban kell jelezni és a biztosítás lejárati összegét növeli

Következő díj esedékességét megelőzően 30 nappal 
írásban kell jelezni és a biztosítás lejárati összegét növeli

Rendkívüli díj

min. 50.000 Ft
1. féle: Azonnali hozzáférésű rendkívüli díj (likvid, nincs adójóváírás)
2. féle: Adó visszatérítésre alkalmas rendkívüli díj 
(nem hozzáférhető, van adójóváírás)
(13. hótól átkönyveltethető)

min. 50.000 Ft
1. féle: Azonnali hozzáférésű rendkívüli díj 

Megtakarítási díjrész 
csökkentése

• 37. hónaptól kérhető
• A következő díj esedékességét megelőzően írásban kell jelezni 
• Minimál díjnak meg kell maradnia

• 37. hónaptól kérhető
• A Következő díj esedékességét megelőzően írásban kell jelezni 
• Minimál díjnak meg kell maradnia

Megtakarítási 
díjszüneteltetése

• 37. hónaptól kérhető, díjrendezett szerződésre
• Max. 6 hónap időtartamra, de legfeljebb az esedékes évfordulóig
• 12 hónak el kell telnie a szüneteltetések között
• A tartam alatt max. 3X lehetséges

• 37. hónaptól kérhető, díjrendezett szerződésre
• Max. 6 hónap időtartamra, de legfeljebb az esedékes évfordulóig
• 12 hónak el kell telnie a szüneteltetések között
• A tartam alatt max. 3X lehetséges

Díjmentesítés

• 13. hónaptól lehetséges, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
• Aktuális készpénzértéken
• Költségek levonása: Díjmentesített szerződés fenntartási költsége,
   Számlavezetési költség és Vagyonkezelési költség
   Rendkívüli díj fizethető

• 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
• Aktuális készpénzértéken
• Költségek levonása: Díjmentesített szerződés fenntartási költsége,
   Számlavezetési költség és Vagyonkezelési költség
   Rendkívüli díj fizethető

Rész-visszavásárlás Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számla terhére (1. hónaptól) Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számla terhére (1. hónaptól)

Visszavásárlás

• 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
• Visszavásárlási érték: az Ügyfélérték számlán nyilvántartott aktuális
   készpénz érték + Lejárati többletdíj számla
   + és az esetleges rendkívüli megtakarítási
   számlák visszavásárlási költséggel csökkentett értéke

• 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
• Visszavásárlási érték: az Ügyfélérték számlán nyilvántartott aktuális
   készpénz érték + Lejárati többletdíj számla
   + és az esetleges rendkívüli megtakarítási
   számlák visszavásárlási költséggel csökkentett értéke

Befektetési háttér

Hagyományos: Garantált hozam: 1 % + többlethozam 100 %-a.  
A biztosító vállalja a befektetési kockázatot.
UL: Irányított, előre meghatározott, életciklusos portfolió 
(Dinamikus vagy Konzervatív befektetési program)
• Automatikus életkor szerinti váltás
• Konzervatív és a Dinamikus program között a 25. hónap 
   után változtathat (ktg: pénzalap 0,5 %)
• Legalább 10 éves tartam esetén a tartam utolsó 5 évében, 
   10 éves tartam alatt a tartam utolsó 3 évében 
   hagyományosra is átváltható

Hagyományos: Garantált hozam: 1 % + többlethozam 100 %-a. 
A biztosító vállalja a befektetési kockázatot.
UL: 10 eszközalapból szabadon összeállítható portfolió
Andante 1, 2, 3 Moderato 4, 5, 6, 7 Allegro 8, 9, 10
Az ügyfél bármelyiket választhatja, akár megosztva is
• Átirányítás: ingyenes
• Befektetési egység átcsoportosítása Aegon Online Ügyfélszolgálaton 
   keresztül ingyenes, egyéb esetben az átcsoportosított összeg 0,5 %-a 
• Legalább 10 éves tartam esetén a tartam utolsó 5évében, 10 éves 
   tartam alatt a tartam utolsó 3 évében hagyományosra is átváltható

Kockázatelbírálás

Egészségi nyilatkozat nélkül köthető:
• ha az alapbiztosítások biztosítási összegei max. 500.000 Ft és:
• ha legfeljebb csonttörés és égés kiegészítő
   szerepel a szerződésben.

Egészségi nyilatkozat nélkül köthető:
• ha az alapbiztosítás biztosítási összege max. 500.000 Ft és:
• ha legfeljebb csonttörés és égés kiegészítő
   szerepel a szerződésben.

Várakozási idő • 6 hónap (kivéve baleset esetén)
• Biztosító orvosa ettől eltekinthet

• 6 hónap (kivéve baleset esetén)
• Biztosító orvosa ettől eltekinthet

Aegon Jövőtervező életbiztosításAegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás
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