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Életünk természetes része 
az elmúlás – készüljünk fel rá!
Az évszakok váltakozása természetes, egyúttal az is hogy mindegyikre más-más ruházattal készülünk. 

Ugyanez igaz életünk különböző szakaszaira is: míg fiatalon jellemzően a jövő megteremtése a cél, 

idős korban a figyelem befelé irányul, és az igények között megjelenik a végső teendőkről való gondoskodás.

Az Aegon 
Gondoskodás 
segít felkészülni
Az Aegon Gondoskodás élethosszig tartó 

életbiztosítás abban segít, hogy ha majd 

egyszer véget ér az út, legyen segítség 

a felmerülő költségek rendezésére.

Mekkora összegre 
számíthat?
Szerződéskötéskor Ön határozza meg, hogy 

mekkora összeget kíván temetésre szánni. 

Ez lesz az ún. biztosítási összeg, amely 

az évek során gyarapodhat és hozzátartozói 

rendelkezésére áll majd a méltó búcsúztatáshoz. 

A biztosítási összeg nagysága alapján 

állapítjuk meg a rendszeresen fizetendő díj 

mértékét.  Érdemes minél hamarabb elkezdeni 

a takarékoskodást, hiszen akkor kisebb összegű 

részletekkel is előteremthető a szükséges összeg. 



Életbiztosítás egyszerűen
Az Aegon Gondoskodás életbiztosítás megkötése rendkívül egyszerű, hiszen nem igényel hosszú és fárasztó orvosi 

vizsgálatot. A feltételek átláthatók és könnyen megérthetők: egészségi állapota miatt senkit nem utasítunk el. 

Még ma tegyen azért, hogy a temetéssel és örökléssel kapcsolatos kiadások ne jelentsenek terhet családjának!

Az Aegon most is többet ad!
Gyógyíthatatlan betegség esetén, amikor az ismert és alkalmazott gyógyító kezelések ellenére kijelenthető, 

hogy hatásos gyógymód hiányában várhatóan 1 éven belül bekövetkezik a halál (terminális állapot), 

az Aegon előrehozza a kifizetést. Így a kapott összeget a család akár a hátralévő idő megkönnyítésére, 

vagy megszépítésére is felhasználhatja. 

6 hónap 1 év 2 év

Nem 
baleseti 
halál

A biztosítási 
összeg 100%-a

Végstádiumban:
a biztosítási 
összeg 95%-a

A biztosítási 
összeg 25%-a

A biztosítási 
összeg 50%-a

A biztosítási 
összeg 50%-a
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Baleseti 
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A biztosítási 
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A biztosítási 
összeg 100%-a

A biztosítási 
összeg 100%-a

A biztosítási 
összeg 100%-a

A biztosítási 
összeg 100%-a

A befizetett
díjak összege

Fontos: 
Ha a haláleset a 25. hónap után következik be, szerettei a teljes biztosítási 

összegre számíthatnak. Előtte a következők szerint alakul a kifizetés: 



Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás

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

További elérhetőségeink:
 Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 1 477 4800
 Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu
 Ha kérdése van: aegon.hu/irjonnekunk
 Online Ügyfélszolgálat: www.ugyfelszolgalat.aegon.hu
 Facebook: www.facebook.com/aegon.biztosito

Miért ajánljuk Önnek is?
 Mert időben gondoskodhat a végső 

 teendők anyagi részéről, 

 mert az Ön által meghatározott biztosítási összeget 

 fizetjük ki halál esetén a kedvezményezettnek,

 mert már a betegség végstádiumában jelentős 

 összeget fizetünk (biztosítási összeg 95%-át),

 mert nem szükséges hozzá egészségi 

 nyilatkozat, vagy orvosi vizsgálat, 

 mert díjat csak 90 éves koráig kell fizetnie, ezt követően 

 a biztosítási összeg további díjfizetés nélkül is jár,

 mert életünk természetes része a gondoskodás!

A végső teendők el vannak rendezve, így élvezheti a közös játékot az unokákkal, élménygazdag 

utazáson vehet részt, a kertet szépítgetheti, esetleg egy jó könyv mellett vagy a családdal, 

barátokkal tölthet szép estéket – ez így természetes! 

A törődés életünk természetes része: Aegon Gondoskodás életbiztosítás.

Középpontban az élet!
Az Aegon Gondoskodással biztos lehet abban, 

hogy a búcsúzással járó anyagi terhek nem okoznak majd 

problémát szeretteinek, s így az aggodalmaskodás helyett 

az átélhető örömök foglalhatják le idejét és gondolatait. 



Az Ön tanácsadója:
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A család jövőjéről gondoskodunk. Emberekről, akik összetartoznak és számíthatnak egymásra. 

A gondoskodás felelősséget jelent a mindennapokban, ezért segítünk anyagi biztonságot teremteni 

ügyfeleinknek egy életen át. Gondoskodni a család biztonságáról – ez számunkra küldetés! 

Aegon
A család biztosítója


