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Helping people achieve a lifetime of financial security

JövőtervezőJövőtervező

Budapest, 2017.  .  .



2Gondolatébresztés

Miben 
támogathatja 
gyermekét? 



3Gondolatébresztés

Miben támogathatja gyermekét? 

Iskoláztatás

Jogosítvány, autó

Esküvő

Nyelvtanulás

Életkezdés

Lakásvásárlás
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Rajzolj egy egyenest és helyezd el időrendben a 4 dolgot!
Hány év múlva kezdi el a felsőfokú tanulmányait?
Mikor lehet szüksége egy saját autóra?
Mikor szeretne majd egy saját otthont?
Mikor fog családot alapítani? Lesz esküvője?

Mikor szeretné támogatni gyermekét? 

3 éves

Gondolatébresztés
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Baba kor 

Kisgyermekkor 

Iskolás kor 

Továbbtanulás
Életkezdés

Babakor: Várandósgondozás, szülés, 
babakocsi, babaszoba, ápolószerek, 
kellékek, ruhák.

Kisgyermekkor: Élelmiszer és tartós 
fogyasztási cikkek (cipő, ruha, játékok), 
esetleg magán bölcsőde, óvoda, bébiszitter.

Iskolás kor: Gyerek ágy, íróasztal, 
könyvek, felszerelések tartós fogyasztási 
cikkek, élelmiszer, különórák.

Továbbtanulás: Esetleges tandíj, lakhatás, 
utazás,  nyelv tanulás, nyelvvizsga, könyvek, 
étkezés.

Életkezdés: Saját lakás vagy albérlet, autó, 
esküvő, tartós fogyasztási cikkek, utazás.

Mennyit is költünk a gyerekre havonta? 
Gondolatébresztés
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Aegon Befektetési Alapkezelő 
online felmérése

12 ezer ember megkérdezésén alapuló „Diplomapersely”:

• A szülők 86 %-a számára fontos, hogy gyermeke diplomát szerezzen, ám 
mindössze 16 %-uk tett félre pénzt erre a célra.

• A többség (51 %) szerint havonta több, mint 10.000 Ft megtakarításra lenne 
szükség a felsőfokú képesítés megszerzéséhez.

• A kutatás rámutat, hogy a szülők többé-kevésbé jól mérik fel a felsőoktatási 
tanulmányokkal kapcsolatos jövőbeni kiadásaikat, ugyanakkor ezekre nem 
készülnek fel időben. 

• A válaszadó szülők 56 %-ának fogalma sincs, hogy miből támogatja majd a 
gyerek továbbtanulását.

„Ha most kellene beadni a felvételi jelentkezési lapját gyermekének, 
tehetsége, tudása alapján bármilyen egyetemet választhatna?” 

Gondolatébresztés
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Miből finanszírozhatja a gyermek 
felsőfokú tanulmányait? 

DIÁKHITEL
Csalóka, olyan alacsony minimális törlesztő részlet,  
mely a tőkét alig vagy egyáltalán nem csökkenti.

SZÜLŐI MEGTAKARÍTÁS
Célhoz kötődően megválasztott összegekből,
hosszú időn keresztül

DIÁKMUNKA
Átlagban bruttó 600 Ft körüli órabérért.

Gondolatébresztés
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• Mit tud a jelenlegi felsőoktatási helyzetről? 

• Milyen irányban változik a felsőoktatási rendszer Ön szerint és miért?

• Mennyire találnak könnyen munkát azok a fiatalok, akiket Ön ismer? 
(Egyszerűen/nehezen?) (Jól: Ön is ezt szeretné? Rosszul: Ön nem szeretné ezt?)

• Ha holnap ott állna a gyermeke diplomaosztó gáláján, mit érezne? 
Örülne neki, hogy a gyermeke azt mondaná Önnek, hogy köszönöm apa/anya?

• Hogy látja, min vagy kin múlik, hogy az életben való elindulása 
mennyire lesz nehéz a gyereknek?

Gondoskodás – a kérdések ötös fogata!

Igényfelmérés
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Meghatározott tartamra szóló, 
rendszeres díjas életbiztosítás

Életbiztosítás

Jövőtervező

Befektetési egységekhez 
kötött Hagyományos 

Általános rendelkezések 

Általános 
befektetési 
szabályok Különös 

feltételek 

Általános 
befektetési 
szabályok Különös 

feltételek Függelék Függelék 



10Nyilvántartási és 
megtakarítási számlák

Rendszeres 
díjak 

Kamatmentes díjszámlaKamatmentes díjszámla

A biztosítás 
kockázati díja 
A biztosítás 

kockázati díja 

Szerződéskötési
költség

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Adminisztrációs 
költség

Ügyfélérté
k számla 

Ügyfélérté
k számla 

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Lejárati 
többletdíj 

számla 

A szerződésre beérkező díjak kezelésére és 
elszámolására szolgáló nyilvántartási hely

A szerződésre beérkező díjak kezelésére és 
elszámolására szolgáló nyilvántartási hely

A szerződés készpénzértékének 
nyilvántartása és befektetése 

A szerződés készpénzértékének 
nyilvántartása és befektetése 

Kockázati díj+ Költség+Ügyfélérték számla 
levonása után fennmaradó rész 

Kockázati díj+ Költség+Ügyfélérték számla 
levonása után fennmaradó rész 

Megoldás: Jövőtervező
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A szerződés készpénzértékének 
képezése 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Első éves díjrész Második éves díjrész Harmadik és  minden
azt követő  éves díjrész

20%

50%

80%
A szerződő 
által választott
befektetési
mód és
összetétel 
szerint befekteti
az Ügyfélérték
számlán 

Megoldás: Jövőtervező
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Rendszeres díjak 

Kamatmentes díjszámlaKamatmentes díjszámla

A  biztosítás 
kockázati díja
A  biztosítás 

kockázati díja

SzerződéskötésiSzerződéskötési

Adminisztrációs 
költség

Adminisztrációs 
költség

Ügyfélérték 
számla 

Ügyfélérték 
számla 

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Rendkívüli megtakarítási számlaRendkívüli megtakarítási számla

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla
Visszavásárlás 

lehet

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla
Visszavásárlás 

lehet

Rendkívüli díjak 

Megtakarítási alapszámlákMegtakarítási alapszámlák

Nyilvántartási és megtakarítási 
számlák

Megoldás: Jövőtervező
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A pénz útja

Rendszeres díjak 

Biztosítás-
kockázati díjrész

Biztosítás-
kockázati díjrész

Szerződéskötési
költség

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Adminisztrációs 
költség

Ügyfélérték 
számla 

Ügyfélérték 
számla 

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla

Rendkívüli 
díjak 

Megoldás: Jövőtervező

Kamatmentes díjszámlaKamatmentes díjszámla
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• Szerződéskötési költség
• Vagyonkezelési költség

Működési költség:
• Adminisztrációs költség
• Számlavezetési költség 

• Szerződéskötési költség
• Vagyonkezelési költség

Működési költség:
• Adminisztrációs költség
• Számlavezetési költség 

Díjjal 
arányos 

költségek

Díjjal 
arányos 

költségek

• Díjmentesített szerződés 
fenntartási költsége

• Rész visszavásárlási 
költség 

• Kötvényesítési költség: 30 
napon belüli felmondáskor 

• Befektetési egységek 
átcsoportosításának 
költség

• Visszavásárlási költség 

• Díjmentesített szerződés 
fenntartási költsége

• Rész visszavásárlási 
költség 

• Kötvényesítési költség: 30 
napon belüli felmondáskor 

• Befektetési egységek 
átcsoportosításának 
költség

• Visszavásárlási költség 

Díjjal nem 
arányos 

költségek
Ügyfél 

aktivitással 
kapcsolatos 

Díjjal nem 
arányos 

költségek
Ügyfél 

aktivitással 
kapcsolatos 

A termék költségszerkezete
Megoldás: Jövőtervező

Marketinggel megszerkesztetni a jegyzetbe írtakatMarketinggel megszerkesztetni a jegyzetbe írtakat
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A költségek levonása

Kamatmentes díjszámlaKamatmentes díjszámla

Ügyfélérték számla Ügyfélérték számla 

Lejárati többletdíj számla Lejárati többletdíj számla 

Azonnali hozzáférést biztosító 
rendkívüli számla

Azonnali hozzáférést biztosító 
rendkívüli számla

Szerződés-
kötési költség
Szerződés-

kötési költség

Biztosítás 
kockázati 
díjrész

Biztosítás 
kockázati 
díjrész

Admin. költségAdmin. költség

Számlavezetési 
kltg.

85. hónaptól

Számlavezetési 
kltg.

85. hónaptól

Számlavez. 
költség

Számlavez. 
költség

Számlavez. 
költség

Számlavez. 
költség

Díjmentesített 
szerződés 

fenntartási kltg.

Díjmentesített 
szerződés 

fenntartási kltg.

Rész 
visszavásárlási 

kltg.

Rész 
visszavásárlási 

kltg.

Visszavásárlási 
kltg.

Visszavásárlási 
kltg.

Befektetési 
egységek 

átcsop. Kltg.

Befektetési 
egységek 

átcsop. Kltg.

Rendkívüli díjak 
admin. költség
Rendkívüli díjak 
admin. költség

Befektetési 
egységek 

átcsop. kltg.

Befektetési 
egységek 

átcsop. kltg.

Befektetési 
egységek 

átcsop. Kltg.

Befektetési 
egységek 

átcsop. Kltg.

Megoldás: Jövőtervező
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Meghatározott tartamra szóló, 
rendszeres díjas életbiztosítás

Életbiztosítás

Jövőtervező

Befektetési egységekhez 
kötött Hagyományos 

TR-03   13403UTR-03   13403U TR-03    13403HTR-03    13403H
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Terméktulajdonságok

•Név: Aegon Jövőtervező
•Rövid név: TR-03
•Módozati kód: 13403
•Szerződés típusa: Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas 
életbiztosítás

•Név: Aegon Jövőtervező
•Rövid név: TR-03
•Módozati kód: 13403
•Szerződés típusa: Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas 
életbiztosítás

Alap terméktulajdonságokAlap terméktulajdonságok

•Szerződő: természetes személy vagy gazdálkodó szervezet
•Szerződő cserélhető: Igen
•Szerződő és a biztosított lehet különböző: Igen

•Szerződő: természetes személy vagy gazdálkodó szervezet
•Szerződő cserélhető: Igen
•Szerződő és a biztosított lehet különböző: Igen

SzerződőSzerződő

•Biztosított: 1 természetes személy
•Biztosított belépési kora: 16-70 év (Kilépés: 75 év)
•Biztosított csere: kizárólag gazdálkodó szervezet szerződői szerepköre 
esetén)

•Társbiztosított: 1 fő (CSAK KIEGÉSZÍTŐKNÉL)

•Biztosított: 1 természetes személy
•Biztosított belépési kora: 16-70 év (Kilépés: 75 év)
•Biztosított csere: kizárólag gazdálkodó szervezet szerződői szerepköre 
esetén)

•Társbiztosított: 1 fő (CSAK KIEGÉSZÍTŐKNÉL)

Biztosított, társbiztosítottBiztosított, társbiztosított

Megoldás: Jövőtervező
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Terméktulajdonságok
Kedvezményezettek

• Jelölhető

Haláleseti kedvezményezettHaláleseti kedvezményezett

• Jelölhető

Lejárati kedvezményezettLejárati kedvezményezett

• Jelölhető

Visszavonhatatlan kedvezményezettVisszavonhatatlan kedvezményezett

• VAN (írásban kell bejelenteni)

Kedvezményezett csereKedvezményezett csere

Megoldás: Jövőtervező
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Biztosítási esemény-szolgáltatás

• A megtakarítási számlák aktuális, 
együttes értéke 

• Aktuális biztosítási összeg (ha van)

• A megtakarítási számlák aktuális, 
együttes értéke 

• Aktuális biztosítási összeg (ha van)

• A megtakarítási számlák aktuális, 
együttes értéke  

• A megtakarítási számlák aktuális, 
együttes értéke  

Bármely okú halálBármely okú halál

Lejárati szolgáltatásLejárati szolgáltatás
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Terméktulajdonságok

•5 – 25 év•5 – 25 évTartamTartam

• Minimum biztosítási összeg: 0,- Ft
• Minimális rendszeres díj: 12.000Ft/hó vagy annak 

gyakoriság szerinti többszöröse (KIEGÉSZÍTŐKKEL)

• Minimum biztosítási összeg: 0,- Ft
• Minimális rendszeres díj: 12.000Ft/hó vagy annak 

gyakoriság szerinti többszöröse (KIEGÉSZÍTŐKKEL)

Minimális biztosítási
összeg, 

Minimális díjak

Minimális biztosítási
összeg, 

Minimális díjak

• Legfontosabb kiegészítők köthetőek.
• Bármikor a tartam alatt kiegészítő felvehető és leadható.
• Kivéve: RDATV

• Legfontosabb kiegészítők köthetőek.
• Bármikor a tartam alatt kiegészítő felvehető és leadható.
• Kivéve: RDATV

Kiegészítő 
biztosítások
Kiegészítő 

biztosítások

Megoldás: Jövőtervező



21Kiegészítő biztosítások

Halálesetre szólóHalálesetre szóló Rokkantságra 
szóló

Rokkantságra 
szóló

Kórházi napi 
térítésre

Kórházi napi 
térítésre

Műtéti térítésreMűtéti térítésre

Kritikus 
betegségekre

Kritikus 
betegségekre

Szolgáltatás 
finanszírozó
Szolgáltatás 
finanszírozó

Egyéb Egyéb 

Bármely okú haláleset (KÉK)

Baleseti haláleset (BH)

Közlekedési baleseti
haláleset (KBH)

Megváltozott munkaképesség 
(TB)

Baleseti rokkantság (BR)

Közlekedési baleseti 
rokkantság (KBR)

Kórházi napi térítés (KN)

Baleseti kórházi napi 
térítés (BKN)

Női kórházi napi térítés 
(WKN)

Műtéti térítés (MT)

Baleseti műtéti térítés (BMT)

Női műtéti térítés (WMT)

Daganatos megbetegedés
(CC)

7 elemű kritikus betegség 
(KR)

20 elemű kritikus betegség 
(DD)

Aegon doktor (DR) 

Betegszállítás (BSZ)

Házi vizit (HV)

Égés (ES)

Csonttörés (CS)

Gyerekekre szóló kiegészítő 
(GYK)

DR 
mellé

Megváltozott munkakép.
díjátvállalás (RDATV)

Megoldás: Jövőtervező
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Terméktulajdonságok

• Díjfizetés módja: csoportos beszedés, egyedi átutalás, 
rendszeres bankkártyás, csekkes, 

• Díjfizetési gyakoriság: éves, féléves, negyedéve, havi

• Díjfizetés módja: csoportos beszedés, egyedi átutalás, 
rendszeres bankkártyás, csekkes, 

• Díjfizetési gyakoriság: éves, féléves, negyedéve, havi
DíjfizetésDíjfizetés

• Indexálás: Elutasítható (KSH árindex +- 5 %)
• Díjnövelés: Igen (biztosítás lejárati összegét növeli)
• Minimális rendkívüli díj: 50.000 Ft.

• Indexálás: Elutasítható (KSH árindex +- 5 %)
• Díjnövelés: Igen (biztosítás lejárati összegét növeli)
• Minimális rendkívüli díj: 50.000 Ft.

Értékkövetés,
Díjnövelés,

Rendkívüli díj

Értékkövetés,
Díjnövelés,

Rendkívüli díj

• Díjcsökkentés: 37. hónaptól, minimális díjnak meg kell maradnia, 
kiegészítők változatlansága mellett

• Megtakarítás szüneteltetése: 37. hónaptól, max. 6 hónapig, 
2 szüneteltetés között 12 hó díjfizetés, 3x a tartam alatt

• Díjmentesítés: 13. hónap után (megszűnnek a kiegészítő 
Biztosítások és az alapbiztosítás is), rendkívüli díj fizethető

• Díjcsökkentés: 37. hónaptól, minimális díjnak meg kell maradnia, 
kiegészítők változatlansága mellett

• Megtakarítás szüneteltetése: 37. hónaptól, max. 6 hónapig, 
2 szüneteltetés között 12 hó díjfizetés, 3x a tartam alatt

• Díjmentesítés: 13. hónap után (megszűnnek a kiegészítő 
Biztosítások és az alapbiztosítás is), rendkívüli díj fizethető

Díjcsökkentés 
Megtakarítás szüneteltetése

Díjmentesítés

Díjcsökkentés 
Megtakarítás szüneteltetése

Díjmentesítés

Megoldás: Jövőtervező
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• 13. hónaptól–
amennyiben az első 
éves díj befizetésre 
került 

• 13. hónaptól–
amennyiben az első 
éves díj befizetésre 
került 

Visszavásárlás 
időpontja
Visszavásárlás 
időpontja

• Ügyfélérték számla +
• Lejárati többletdíj 

számla +
• Rendkívüli számlák 

visszavásárlási 
költséggel 
csökkentett 
összege

• Ügyfélérték számla +
• Lejárati többletdíj 

számla +
• Rendkívüli számlák 

visszavásárlási 
költséggel 
csökkentett 
összege

Visszavásárlási 
érték 
Visszavásárlási 
érték 

• Rendszeres díjból a 13. 
hónaptól. (50.000 Ft-ig)

• Azonnali hozzáférést 
biztosító rendkívüli 
megtakarítási számlából 
az 1. hónaptól

• Rendszeres díjból a 13. 
hónaptól. (50.000 Ft-ig)

• Azonnali hozzáférést 
biztosító rendkívüli 
megtakarítási számlából 
az 1. hónaptól

Rész-
visszavásárlás 
Rész-
visszavásárlás 

Visszavásárlás, 
rész-visszavásárlás

Megoldás: Jövőtervező
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Egyéb terméktulajdonságok

•Korrekciós tényező: van (1-100%) -> jutalék terhére
•Orvosi vizsgálat: Egészségi nyilatkozattal vagy nélkül is köthető
•Korrekciós tényező: van (1-100%) -> jutalék terhére
•Orvosi vizsgálat: Egészségi nyilatkozattal vagy nélkül is köthető

Korrekciós tényező, 
Orvosi vizsgálat

Korrekciós tényező, 
Orvosi vizsgálat

•Hozam:  hagyományos: 1% a garantált, többlethozam 100%-a 
•UL: 10 Tempó Alapból való választás
•Céges biztosításként köthető
•Aláírás napja: a baleseti kockázatokra éjféltől él a védelem

•Hozam:  hagyományos: 1% a garantált, többlethozam 100%-a 
•UL: 10 Tempó Alapból való választás
•Céges biztosításként köthető
•Aláírás napja: a baleseti kockázatokra éjféltől él a védelem

Hozam, 
Céges biztosítás,

Aláírás napja

Hozam, 
Céges biztosítás,

Aláírás napja

•Technikai kezdet: Következő hónap első napja
•Biztosítási évforduló: Technikai kezdet + egész évek
•Várakozási idő: 

•Baleset: nincs
•Alap és kiegészítő biztosításokra: 6 hónap

•Technikai kezdet: Következő hónap első napja
•Biztosítási évforduló: Technikai kezdet + egész évek
•Várakozási idő: 

•Baleset: nincs
•Alap és kiegészítő biztosításokra: 6 hónap

Technikai kezdet,
Bizt. évforduló,
Várakozási idő

Technikai kezdet,
Bizt. évforduló,
Várakozási idő

Megoldás: Jövőtervező
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Hagyományos vagy UL? 
Befektetési módok

Jövőtervező
(hagyományos)

Jövőtervező
(hagyományos)

• Hagyományos életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a biztosító vállalja 
• 1 % garantált hozam és 100% többlethozam 

jóváírás

• Hagyományos életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a biztosító vállalja 
• 1 % garantált hozam és 100% többlethozam 

jóváírás

Jövőtervező 
(unit linked)
Jövőtervező 
(unit linked)

• Unit-linked életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a szerződő viseli
• Szerződő választja ki az összetételt

• Unit-linked életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a szerződő viseli
• Szerződő választja ki az összetételt

BEFEKTETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA:
szerződés tartama > 10 év, akkor az utolsó 5 évben
szerződés tartama < 10 év, akkor az utolsó 3 évben

BEFEKTETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA:
szerződés tartama > 10 év, akkor az utolsó 5 évben
szerződés tartama < 10 év, akkor az utolsó 3 évben
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Kik tudják a háztartások megtakarításait 
a legelőnyösebben befektetni?

Az intézményi (nagy)befektetők

� befektetési alapok  

� nyugdíjalapok 

� élet-és nyugdíjbiztosítók

Befektetési alapozás
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Aegon Alapkezelő kiemelt
eredményei
Szakmai elismerés
• 2015-ben és 2016-ban „Az ÉV ALAPKEZELŐJE” – Privátbankár. hu Klasszis

• „Év Legígéretesebb Pénzpiaci Alapja” 2015-ben az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap lett, míg az
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap az „Év Legjobb EUR Részvény Alapja” díjával 
gazdagodott.
A győztest az alapkezelők, a tőkepiaci szakemberek, a brókercégek, a hazai gazdasági, pénzügyi
szaksajtó (60%) és a közönség szavazatai (40%) alapján választották.

• A legmagasabb hozamot 2014-ben 18,51%-ot az Aegon ÖNYP egyik portfóliója érte el.

Kezelt vagyon
• 2015-ben 4,5 mrd €-t kezelt

Megbízhatóság
• Ügyfeleinket a Beva biztosítja 100.000,- Euro értékhatárig,

• A BAMOSZ tagja

Befektetési alapozás
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Eszközalapok 
megismerése
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Eszközalapok jellemzői

�Befektetők pénzét befektetési egység vásárlásával
helyezhetik el az alapban

�Pénzüket átváltják befektetési egységekre

�Befektetési egységeik aktuális értékét a napi
árfolyam és az összegyűjtött befektetési egységek
darabszámának szorzata adja meg.

�Alap kezelésének költségei, valamint az elért
hozam a megtakarítók között az alapban birtokolt.

�Intézményi vagyonkezelés, jól diverzifikált
portfólió.

�Az alap befektetési célja befektetetési politikája
előre rögzített. A befektetési döntésekbe a 
befektetők nem szólhatnak bele.

Eszközalapok
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Eszközalapok 
típusai
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Eszközalapok típusai
V

á
rh

a
tó

h
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m

Kockázat

Pénzpiaci

Kötvény

Vegyes

Részvény

Abszolút
Árupiaci
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1. Eszközalapok típusai
általánosságban
Pénzpiaci alap Számlapénz és rövid lejáratú (1 év >) állampapírok (kamatozó és diszkont kincstárjegy).

Nagyon alacsony kockázat jellemzi. Emiatt biztonságos, alacsony hozamú.

Kötvényalap Túlnyomórészt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (állampapírt, vállalati 

és önkormányzati kötvényeket) és betétjellegű eszközöket vásárol. 

Nagyobb ingadozás jellemzi, magasabb hozam, biztonság. 

Vegyes alap Az alap hazai és nemzetközi kötvénybe, vagy részvénybe fektethet, a befektetési

politikán belül az alapkezelő belátása szerint. Ez azt jelenti, hogy az Alap az adott
időpillanatban akár a befektetési politika szerinti maximum arányig is lehet részvénybe
fektetve, de az is előfordulhat, hogy a maximális mértékig  diszkont 
kincstárjegyet / betét jellegű eszközt tartalmaz.

Részvényalap A részvényalap portfoliójának legalább 70 %-át tartósan részvények

alkotják, ingadozásai miatt magas kockázatú befektetés, várhatóan

magasabb hozammal. 

Eszközalapok
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2. Eszközalapok 

Abszolút hozamú
Röviden

� Abszolút hozam stratégiának nevezzük az olyan befektetési stratégiákat, 

melyek célja egy pozitív hozam elérése bármilyen piaci körülmények között.

Bővebben

� Abszolút hozam stratégiának nevezzük az olyan befektetési stratégiákat, melyek célja 

nem egy benchmark hozam felülmúlása, hanem egy viszonylag magas, pozitív hozam 

� (pl. inflációt vagy betéti kamatokat meghaladó hozam) elérése minden piaci körülmény között.

� Az abszolút hozamú stratégiák célja tehát a kockázatmentes hozam felülmúlása 

kockázatos eszközök segítségével. 

� Ezekben a stratégiákban még nagyobb szerepet játszik a kockázatok kezelése 

és a hozam/kockázat arányok elemzése.

Eszközalapok
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Nézzük meg a Jövőtervező
termékben lévő eszközalapokat!
Nézzük meg a Jövőtervező
termékben lévő eszközalapokat!
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Aegon Tempo Eszközalapok

10 különböző
kockázati
szintű
eszközalap

Aegon Tempó alapok

“Omni-
channel” 

approach towards our 
customers

€ 1.3 billion 

spent on goods and 
services 
in 2015

Eszköz-alap Részvény Abszolút 
hozam

Kötvény Pénzpiaci

Tempo 10 45% 35% 15% 5%

Tempo 9 40% 35% 20% 5%

Tempo 8 35% 35% 25% 5%

Tempo 7 30% 35% 30% 5%

Tempo 6 25% 35% 35% 5%

Tempo 5 20% 30% 40% 10%

Tempo 4 15% 25% 45% 15%

Tempo 3 10% 20% 50% 20%

Tempo 2 5% 15% 55% 25%

Tempo 1 0% 10% 60% 30%
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3 legfontosabb jellemző:
1. Aktívan kezelt
2. Alapok alapja összetételű
3. Leginkább vegyes és 

abszolút hozamú

3 legfontosabb jellemző:
1. Aktívan kezelt
2. Alapok alapja összetételű
3. Leginkább vegyes és 

abszolút hozamú

V
á
rh

a
tó

h
o

za
m

Kockázat

Pénzpiaci

Kötvény

Vegyes

Részvény

Abszolút
Árupiaci

Mit várhat az ügyfél?
1. Biztonság
2. Szakértelem
3. Alacsony kockázat, magas hozam 

kilátások

Mit várhat az ügyfél?
1. Biztonság
2. Szakértelem
3. Alacsony kockázat, magas hozam 

kilátások

Milyen típusú eszközalapok a Tempó alapok? 
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Milyen előnyei vannak akkor az
UL-be való megtakarításnak?

1.Méretgazdaságos és költséghatékony

�Sok egyéni (kis)befektető pénzét gyűjti össze, és helyezi el a tőkepiacokon.

�Sokkal kedvezőbb, mintha egyéni befektetőként közvetlenül egyedi értékpapírokba fektetnénk
pénzünket.

2.Változatos és rugalmas (különböző összegek)

�Már kis befektetési összeggel is elérhető.

�Befektetési alapok széles köre áll rendelkezésre: állampapírokba, részvényekbe, árupiaci eszközökbe,

ingatlanba fektető,  hazai, regionális, vagy globális,  fejlődő vagy  fejlett tőkepiacokat preferáló,
specifikus befektetési szemlélettel befektető alapok.

3.Kockázatcsökkentés (diverzifikáció)
�Alapok a vagyonukat egyidejűleg sokféle befektetési eszköz között osztják meg,

így a vagyon csak igen kicsi része jut egy-egy kibocsátóhoz.

�Megosztás történhet értékpapírfajták, földrajzi régiók,

kibocsátó típusok, devizák, vagy gazdasági ágazatok alapján.

�Jelentősen mérsékli az alap árfolyamának ingadozását.

Unit linked előnyök
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Milyen előnyei vannak akkor az 
UL-be való megtakarításnak?

4.Szakértelem
�Időt és energiát takarít meg, ha a befektetési döntéseket szakértőkre bízza.

�Alap kezelését magasan képzett szakemberek végzik, akik:
�folyamatosan figyelik a piacokat.

�gyorsabban jutnak hozzá az új információkhoz,

�azonnal reagálnak a hírekre, változtatásokat eszközölnek.

5. Transzparencia / naprakész információ (Up-to-date)
� Befektetési jegyek aktuális árfolyama naponta közzétételre kerül.

� Az alap befektetési összetételéről, a hozamokról, havi riportot készít az alapkezelő törvényi
előírások alapján.

� Alapkezelők szövetsége hazai palettát átfogó hozam-összehasonlító modult működtet.

� Egységes, áttekinthető, összemérhető.

Unit linked előnyök
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Milyen előnyei vannak akkor 
az UL-ben való megtakarításnak?

6. Tőkegyűjtés és egyben
biztosítási védelem
� díjnövelési opció, 

� rendkívüli díj befizetésének lehetősége 

� és ezzel a befektetési  nyereség növelése

7. Többféle életcél, többféle időtáv
kielégítése
� a biztosítási tartam alatt rugalmas

funkciók – pl. megtakarítás szüneteltetése

Unit linked előnyök
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Köszönöm 
a figyelmet!


