
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

2017..

Aegon Gondoskodás 
életbiztosítás



Miről lesz szó?

Aegon Gondoskodás életbiztosítás 
tulajdonságai

A termék működésének 
megismerése
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Milyen célokhoz rendelhető? 

A Gondviselés életbiztosítás a jövő egy elkerülhetetlen 
állomására, a temetésre segít felkészülni, annak 
anyagi gondjára kínál megoldást. 

Ügyfeled kisebb összegű rendszeres befizetésekkel 
biztosíthatja időskori nyugalmát, mentesítheti 
gyermekeit, rokonait a szerettük elvesztésekor 
hirtelen rájuk szakadó anyagi gondok alól.

A konstrukció egy életbiztosítási szerződés keretén 
belül nyújt lehetőséget a végső nyugalomba-
helyezés költségeinek fedezetére.

Gondskodás



Teljes életre szóló, határozatlan tartamú 
életbiztosítás

Gondoskodás

Aegon Gondoskodás 

Termék típusa:Termék típusa:

Rövid neve:Rövid neve:

Termék kódja:Termék kódja:

Értékesítés 
kezdete: 

Értékesítés 
kezdete: 

Egész életre szóló, határozatlan tartamú, 
kockázati életbiztosítás.

Egész életre szóló, határozatlan tartamú, 
kockázati életbiztosítás.

WG-02WG-02

1341013410

2017.10.02.2017.10.02.



Szereplők

Biztosított

• Szerződőtől eltérő is lehet
• 1 fő természetes személy
• Belépési kor: 50-80 év
• Kilépési kor: Nincs, 

a díjfizetést a biztosított 
90 éves koráig várjuk.

Biztosított

• Szerződőtől eltérő is lehet
• 1 fő természetes személy
• Belépési kor: 50-80 év
• Kilépési kor: Nincs, 

a díjfizetést a biztosított 
90 éves koráig várjuk.

Kedvezményezett/ek/: 

• Haláleseti 
kedvezményezettek 
jelölhetők.

• %-os arányban.
• Módosítható
• Terminális állapotra:  

biztosított

Kedvezményezett/ek/: 

• Haláleseti 
kedvezményezettek 
jelölhetők.

• %-os arányban.
• Módosítható
• Terminális állapotra:  

biztosított

Szerződő

• Természetes személy

• Gazdálkodó szervezet

Szerződő

• Természetes személy

• Gazdálkodó szervezet



Technikai időpontok, dátumok

Kockázatviselés kezdete Kockázatviselés kezdete 

Várakozási idő kezdeteVárakozási idő kezdete

Technikai kezdetTechnikai kezdet

Ajánlat aláírásának napja

Ajánlat aláírását követő nap

Ajánlat aláírását követő hónap első napja
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Alapparaméterek

Belépési életkor: 50-80 év (*Számítás: technikai kezdet éve – születési év) 

Minimális havi díj: 3.950 Ft

Díjfizetési gyakoriság: éves, féléves, negyedéves, havi

A díjfizetési tartam 90 éves korig tart. 

Egy biztosított életére köthető.

Maximális biztosítási összeg: 2.000.000 Ft

Kiegészítő biztosítások NEM vehetők fel.
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Biztosítási esemény és szolgáltatás 

0-6 hónap 6-12 hónap 13-24  hónap 25 hónaptól

Várakozási 
idő

nem baleseti 
halál:

befizetett díjak 

Nem baleseti 
halál:

bizt-i összeg

25 %-a 

Nem baleseti 
halál:

bizt-i összeg

50 %-a 

Bármely  okú halál: 
bizt-i összeg

100 %-a 

0-24  hónap

Baleseti halál:
bizt-i összeg

100%-a 

25 hónaptól 

Terminális állapot:
bizt-i összeg

95 %.a
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Terminális állapot miatti szolgáltatás
Biztosítási szolgáltatás

Terminális állapot (végstádium) esetén az aktuális 
biztosítási összeg 95%-át fizeti ki a biztosító a 
biztosítottnak. 

Ez a szolgáltatás a szerződés 25. hónapjától 
igényelhető, és a kifizetéssel a szerződés meg is 
szűnik.
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Kockázatelbírálás?

A biztosítási feltételek „Mentesülés” és „Kizárások” fejezetei 
részletesen tartalmazzák, hogy mely esetekben nem fizet a biztosító. 

!

Egészségi nyilatkozatot nem kell kitölteni.
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Kockázatelbírálás?

A következőre mindenképp hívd fel ügyfeled figyelmét!

• Ha a kötéstől számított 2 éven belüli haláleset összefüggésben áll a 
szerződéskötést megelőző két év során diagnosztizált vagy kezelt 
meglévő állapottal, súlyos betegséggel, súlyos maradandó 
egészségkárosodással, nem fizet a biztosító.

• Ha a kötéstől számított 2 éven belüli haláleset összefüggésben áll 
veleszületett súlyos rendellenességgel, a biztosított születésével 
összefüggő károsodással, nem fizet a biztosító.

Kizárások

- 2 év +2 év
Szerződéskötés
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1. példa

Ügyfél 2017 szeptemberében tesz 
WG-02 ajánlatot.

2010 óta jár vese dialízisre. A 
diagnózis és a kezelés kezdete 
2010, de a 2015-2017 közötti 
időszakban is kezelték emiatt.

Ha a kötéstől számított két éven 
belül ebből kifolyólag hal meg, 
akkor kockázatkizárás van, és 
nem fizetünk.

Kockázatkizárás 
vagy fizetünk?
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2. példa
Ügyfél 2017 szeptemberében tesz WG-
02 ajánlatot. 

2016-ban diagnosztizáltak nála 
vastagbéldaganatot.

Ha a kötéstől számított két éven belül 
ebből kifolyólag hal meg, akkor 
kockázatkizárás van, és nem fizetünk.

Kockázatkizárás 
vagy fizetünk?
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Kockázatkizárás vagy fizetünk?

3. példa
Ügyfél 2017 szeptemberében tesz WG-
02 ajánlatot.

2000-ben diagnosztizáltak nála egy 
örökletes betegséget (pl. sclerosis 
multiplex).

Ha a kötéstől számított két éven belül a 
sclerosis multiplexszel összefüggésbe 
hozható a haláleset, akkor 
kockázatkizárás van, és nem fizetünk.
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4. példa

Ügyfél 2017 szeptemberében tesz 
WG-02 ajánlatot.

2009-ban diagnosztizáltak nála 
emlődaganatot, emiatt kemoterápiát 
kapott 2009-2010-ben, majd műtét 
következett, 2011 óta tünetmenetes, 
évente egy alkalommal jár kontrollra, 
nincs maradványtünet.

Ha a kötéstől számított két éven belül a 
korábbi emlődaganattal összefüggésbe 
hozható a haláleset, akkor sincs 
kockázatkizárás, fizetünk.

Kockázatkizárás vagy fizetünk?
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•Díjfizetési 
gyakoriságok:

•Éves

•Féléves 

•Negyedéves

•Havi

•Díjfizetési módok:

•Csekkes

•Csoportos beszedés

•Egyedi utalás

•Rendszeres bankkártyás

Díjfizetés

• A díjfizetés módjától és 

gyakoriságától függő díjjal nem 

arányos költség nincs.

• A díjfizetési módok és 

gyakoriságok évfordulón 

változtathatók!

• A díjfizetés módjától és 

gyakoriságától függő díjjal nem 

arányos költség nincs.

• A díjfizetési módok és 

gyakoriságok évfordulón 

változtathatók!

Minimál díj: 3950 Ft/hóMinimál díj: 3950 Ft/hó
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400 000 Ft 600 000 Ft 800 000 Ft 1 000 000 Ft

55 éves 4 444 Ft

60 éves 4 408 Ft 5 510 Ft

65 éves 4 200 Ft 5 600 Ft 7 000 Ft

70 éves 5 496 Ft 7 328 Ft 9 160 Ft

75 éves 5 220 Ft 7 830 Ft 10 440 Ft 13 050 Ft

Példák biztosítási összegekre, havi díjra
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Mi történik díjnemfizetés esetén?

Ha a kiszabott határidőn belül nem érkezik be a díj, akkor az alábbi következmények lehetségesek: 

Megszűnés vagy díjmentesítés?

Első 5 év 
díja beérkezett?

NEM
a szerződés kifizetés 
nélkül megszűnik;

IGEN
a szerződés díjmentesen 

leszállíthatóvá válik*. 

*Ez azt jelenti, hogy – döntően az addig befizetett díjak összegétől függően - egy alacsonyabb 
biztosítási összeggel, de már további díjfizetés és költséglevonás nélkül fennmaradhat a 
szerződés. Az így megállapított biztosítási összeg lesz a későbbi szolgáltatási összeg. 



19

Díjmentes leszállítás lehetősége

Díjelmaradás esetén, ha legalább 
5 év biztosítási díj beérkezett.
Díjelmaradás esetén, ha legalább 
5 év biztosítási díj beérkezett.

Ügyfél kéréséreÜgyfél kérésére



20Tartam alatti, biztosítási összeget növelő 
tényezők

• Az értékkövetés elfogadható, 
minden évforduló előtt, 30 
nappal legkésőbb. 

(KSH +/- 5 százalékpont)

• A többlethozam 
visszatérítés automatikusan 
jár az ügyfélnek, ha a hozam 
1% fölötti.
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Kétféle módon is növekedhet a biztosítási 
összeg a tartam alatt
1. Értékkövetés

. A biztosítás értékállóságának megőrzése érdekében a biztosító minden évben felajánlja a
biztosítási összeg emelését. Ha elfogadja értékkövetési javaslatunkat, úgy a fizetendő díj is
emelkedik. Az évenkénti értékkövetés (indexálás) írásban visszautasítható.

A korábbiaktól eltérő technológia (példa)

60 éves korú ügyfél – 800.000 Ft-os biztosítási összeg – havi 4.407 Ft

1. év végén: 5% index a biztosítási díjra vonatkozóan > havi 4.627 Ft

A 220 Ft-os díjnövekmény 61 éves korban 36.463 Ft-os biztosítási összegre elegendő,
tehát az indexált biztosítási összeg 836.463 Ft lesz.

Értékállósság

Biztosítási összeg – 4,56% növekedés Biztosítási díj – 5% növekedés

800.000 Ft 4.407 Ft

836.463 Ft 4.627 Ft
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Kétféle módon is növekedhet a biztosítási 
összeg a tartam alatt

2. Többlethozam-visszatérítés

A befizetett díjak egy részéből a 
biztosító életbiztosítási 
díjtartalékot képez. A díjtartalék 
befektetéséből származó 
tényleges hozam nagysága 
meghaladhatja a technikai 
kamatot (1%), ez a 
többlethozam. A többlethozam 
80%-át évfordulón 
visszajuttatjuk a szerződőnek 
úgy, hogy a biztosítási összeget 
megemeljük.

Többlethozam

60 éves ügyfél, havidíj 4.407 Ft, 3,8% hozam
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Összefoglalás

Szerződés 
megkötése

Biztosított eléri a 
90 éves kort. 
A díjfizetés 
megszűnik

A kockázat 
tovább 

folytatódik 
élethosszig

0-6 
hónap

• Baleseti halál: BÖ. 100%
• Nem baleseti halál: Az eddig 

befizetett biztosítási díj

7-12 
hónap

13-24 
hónap

25. 
hónaptól

Baleseti halál: BÖ. 100%
Nem baleseti halál: BÖ 
25%

Baleseti halál: BÖ. 100%
Nem baleseti halál: BÖ 50%

Bármely okú 
halál: BÖ. 100%

Terminális állapot: 
25.-hónaptól. 

Egészségbiztosítási 
szolgáltatás. BÖ. 95%-a.
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Még a Gondviselésnél is jobb!

 Belépési életkor: 50-80 év

 5 év után díjmentesen leszállítható, így 

díjnemfizetés esetén is megmarad egy alacsonyabb 

védelem

 Az előrehozott életbiztosítási szolgáltatás 

végstádium esetén igényelhető

 Többlethozam visszatérítés

 2 év után a biztosítási összeg 100%-át fizeti ki a 

biztosító halál esetén.

 A maximális biztosítási összeg: 2.000.000 Ft.

Plusz előnyök



2525

SOK KÖTÉST 
KÍVÁNOK!


