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1. Mik tartoznak a Megtakarítási alapszámlák közé 
 az alábbi lehetőségek közül: 

 a. Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla, 
   Kamatmentes díjszámla 

 b.  Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla, 
   Kamatmentes díjszámla, Adó visszatérítés kezelésére 
   alkalmas rendkívüli megtakarítási számla 

 c.  Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla (¬*)

2. Az alábbiak közül milyen számlák állnak az ügyfél
  rendelkezésére Aegon Relax Plusz termék esetében? 
 A legteljesebb választ jelöld meg! 

 a. Kamatmentes díjszámla, Ügyfélérték számla, 
   Lejárati többletdíj számla

 b.  Ügyfélérték számla, Kamatmentes díjszámla, Lejárati 
   többletdíj számla, Azonnali hozzáférést biztosító 
   rendkívüli megtakarítási számla 

 c.  Kamatmentes díjszámla, Ügyfélérték számla, Lejárati 
   többletdíj számla, Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli
    megtakarítási számla, Adó visszatérítés kezelésére  szolgáló
    számla, Adó-visszatérítésre  alkalmas rendkívüli 
   megtakarítási számla 

3. Melyik számlát jelöli az alábbi meghatározás? 
 A rendszeres díjnak a biztosítás kockázati díjrésze, 
 a Szerződéskötési és Adminisztrációs költsége, 
 valamint az Ügyfélérték számlára kerülő díjrésze 
 feletti összeg ezen a számlán kerül nyilvántartásra 
 és befektetésre. 

 a. Kamatmentes díjszámla
  b.  Lejárati többletdíj számla  

 c.  Rendkívüli megtakarítási számla 

4. Az alábbiak közül melyik az a számla, amelyikre 
 a szerződő rész-visszavásárlást igényelhet a tartam alatt? 

 a. Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási számla  
 b.  Kamatmentes díjszámla
 c.  Ügyfélérték számla 

5.  Határozott tartamra szóló, rendszeres díjas hagyományos
  életbiztosításainknál (Aegon Relax Plusz, Aegon
 Jövőtervező) a többlethozam mekkora %-át írja 
 jóvá a biztosító az életbiztosítási szerződésen? 

 a. 1 % -ot
 b.  100 %-ot 
 c.  98 %-ot 

6. Hagyományos életbiztosítás esetén ki viseli 
 a befektetés kockázatát? 

 a. Szerződő
 b.  Biztosított
 c.  Biztosító  

7. Befektetési egységhez kapcsolt életbiztosítás esetén 
 ki viseli a befektetés kockázatát? (Ilyen kérdés mintha 
 lett volna már korábban is)

 a. Szerződő  
 b.  Biztosító 
 c.  Biztosított

8. Teljesíthető-e átirányítás, rész-visszavásárlás 
 a felfüggesztett eszközalap vonatkozásában 
 a felfüggesztés időtartama alatt? 

 a. Természetesen az ügyfél rendelkezéseket minden 
   időpillanatban teljesíteni kell. 

 b.  A felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztett 
   eszközalapot érintő ügyfélrendelkezések nem teljesíthetők.  

9. Eltérhet-e a befektetési egységhez kötött életbiztosítás
  esetén a Lejárati többletdíj számla és az Ügyfélérték 
 számla  befektetési formája és befektetési összetétele? 

 a. A megtakarítási alapszámlák befektetési formája, 
  és befektetési összetétele  minden esetben azonos.  

 b.  A megtakarítási számlák esetében eltérő
   eszközalapokba való befektetésről rendelkezhet a szerződő. 

10. Eltérhet-e a befektetési egységhez kötött Aegon 
 Relax Plusz életbiztosítás esetén a megtakarítási
  alapszámla és a rendkívüli megtakarítási 
 számla befektetési összetétele? 

 a. Nem térhet el 
 b.  A szerződő rendelkezhet bármilyen eltérő 

   eszközalapokba való befektetésről 
 c.  Igen, ezen termék esetében a befektetési programon belül 

   a  rendkívüli díjat  kettővel  alacsonyabb  kockázatú 
   alapba helyezzük el, mint a rendszeres díjak esetében  

11. Befektetési egységhez kapcsolt Aegon Relax Plusz
  életbiztosításunk esetén mikor van lehetőség 
 a befektetési mód megváltoztatására? 

 a. A 10 éves, vagy annál hosszabb tartamú szerződések esetében
    a szerződés utolsó 5 évében, a 10 évnél rövidebb tartamú
    szerződések esetében a szerződés utolsó 3 évében a szerződő 
   a befektetés módját hagyományos befektetésre változtathatja.  

 b.  A tartam alatt bármikor kérheti szerződő 
   a hagyományos biztosításba való átváltást. 

 c.  A 10 éves, vagy annál hosszabb tartamú szerződések esetében
    a szerződés utolsó 3 évében, a 10 évnél rövidebb tartamú
    szerződések esetében a szerződés utolsó  5 évében a szerződő  
   a befektetés módját hagyományos befektetésre  változtathatja. 

12. Melyik állítás igaz a befektetési egységekhez 
 kapcsolt életbiztosítás esetén? 

 a. A hozam a befektetési egységek árfolyamváltozásában jelentkezik. 
 b.  A hozam a biztosító által alkalmazott többlethozam

    visszatérítésből származik. 

13. Határozott tartamra szóló, rendszeres díjas 
 hagyományos életbiztosításainknál (Aegon Relax Plusz, 
 Aegon Jövőtervező) a tartam alatt hányszor 
 kérheti ügyfelünk a megtakarítás szüneteltetését? 

 a. A tartam alatt maximum 3 alkalommal kérheti úgy, 
   hogy a szüneteltetések között legalább 12 megtakarítási 
   díjrésszel megfizetett hónapnak el kell telnie.  

 b.  A tartam alatt maximum 3 alkalommal kérheti úgy, hogy 
   a szüneteltetések között legalább 6 megtakarítási 
   díjrésszel megfizetett hónapnak el kell telnie. 

 c.  A tartam alatt maximum 1 alkalommal kérheti 

14. Melyik állítás hamis? 
 a. Díjmentesített szerződésre rendkívüli díj fizethető 
 b.  A rendszeres  biztosítási díj  a díjcsökkentési  opció 

   igénybevétele után lehet alacsonyabb, mint 
   a szerződésre vonatkozó  mindenkori elvárt minimáldíj.  

 c.  Határozott tartamra szóló, rendszeres díjas 
   hagyományos életbiztosításainknál (Aegon Relax Plusz, 
   Aegon Jövőtervező) kötvénykölcsön nem igényelhető  

15. Mit mutat  meg a Teljes Költségmutató (TKM) ? 
 a. A megtakarítási életbiztosítási termékekre számolt olyan

    mutató, amely egy százalékos érték segítségével fejezi ki 
   a típuspéldában bemutatott biztosítást terhelő valamennyi 
   költséget, és amely nem tartalmazza a termékbe beépített
    biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét.

 b.  A megtakarítási életbiztosítási termékekre számolt olyan
    mutató, amely egy százalékos érték segítségével fejezi ki 
   a biztosítást terhelô valamennyi költséget, és amely tartalmazza 
   a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.  
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1. Mik tartoznak a Megtakarítási alapszámlák közé 
 az alábbi lehetőségek közül: 

 a. Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla, 
   Kamatmentes díjszámla 

 b.  Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla, 
   Kamatmentes díjszámla, Adó visszatérítés kezelésére 
   alkalmas rendkívüli megtakarítási számla 

 c.  Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla (¬*)

2. Az alábbiak közül milyen számlák állnak az ügyfél
  rendelkezésére Aegon Relax Plusz termék esetében? 
 A legteljesebb választ jelöld meg! 

 a. Kamatmentes díjszámla, Ügyfélérték számla, 
   Lejárati többletdíj számla

 b.  Ügyfélérték számla, Kamatmentes díjszámla, Lejárati 
   többletdíj számla, Azonnali hozzáférést biztosító 
   rendkívüli megtakarítási számla 

 c.  Kamatmentes díjszámla, Ügyfélérték számla, Lejárati 
   többletdíj számla, Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli
    megtakarítási számla, Adó visszatérítés kezelésére  szolgáló
    számla, Adó-visszatérítésre  alkalmas rendkívüli 
   megtakarítási számla 

3. Melyik számlát jelöli az alábbi meghatározás? 
 A rendszeres díjnak a biztosítás kockázati díjrésze, 
 a Szerződéskötési és Adminisztrációs költsége, 
 valamint az Ügyfélérték számlára kerülő díjrésze 
 feletti összeg ezen a számlán kerül nyilvántartásra 
 és befektetésre. 

 a. Kamatmentes díjszámla
  b.  Lejárati többletdíj számla  

 c.  Rendkívüli megtakarítási számla 

4. Az alábbiak közül melyik az a számla, amelyikre 
 a szerződő rész-visszavásárlást igényelhet a tartam alatt? 

 a. Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási számla  
 b.  Kamatmentes díjszámla
 c.  Ügyfélérték számla 

5.  Határozott tartamra szóló, rendszeres díjas hagyományos
  életbiztosításainknál (Aegon Relax Plusz, Aegon
 Jövőtervező) a többlethozam mekkora %-át írja 
 jóvá a biztosító az életbiztosítási szerződésen? 

 a. 1 % -ot
 b.  100 %-ot 
 c.  98 %-ot 

6. Hagyományos életbiztosítás esetén ki viseli 
 a befektetés kockázatát? 

 a. Szerződő
 b.  Biztosított
 c.  Biztosító  

7. Befektetési egységhez kapcsolt életbiztosítás esetén 
 ki viseli a befektetés kockázatát? (Ilyen kérdés mintha 
 lett volna már korábban is)

 a. Szerződő  
 b.  Biztosító 
 c.  Biztosított

8. Teljesíthető-e átirányítás, rész-visszavásárlás 
 a felfüggesztett eszközalap vonatkozásában 
 a felfüggesztés időtartama alatt? 

 a. Természetesen az ügyfél rendelkezéseket minden 
   időpillanatban teljesíteni kell. 

 b.  A felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztett 
   eszközalapot érintő ügyfélrendelkezések nem teljesíthetők.  

9. Eltérhet-e a befektetési egységhez kötött életbiztosítás
  esetén a Lejárati többletdíj számla és az Ügyfélérték 
 számla  befektetési formája és befektetési összetétele? 

 a. A megtakarítási alapszámlák befektetési formája, 
  és befektetési összetétele  minden esetben azonos.  

 b.  A megtakarítási számlák esetében eltérő
   eszközalapokba való befektetésről rendelkezhet a szerződő. 

10. Eltérhet-e a befektetési egységhez kötött Aegon 
 Relax Plusz életbiztosítás esetén a megtakarítási
  alapszámla és a rendkívüli megtakarítási 
 számla befektetési összetétele? 

 a. Nem térhet el 
 b.  A szerződő rendelkezhet bármilyen eltérő 

   eszközalapokba való befektetésről 
 c.  Igen, ezen termék esetében a befektetési programon belül 

   a  rendkívüli díjat  kettővel  alacsonyabb  kockázatú 
   alapba helyezzük el, mint a rendszeres díjak esetében  

11. Befektetési egységhez kapcsolt Aegon Relax Plusz
  életbiztosításunk esetén mikor van lehetőség 
 a befektetési mód megváltoztatására? 

 a. A 10 éves, vagy annál hosszabb tartamú szerződések esetében
    a szerződés utolsó 5 évében, a 10 évnél rövidebb tartamú
    szerződések esetében a szerződés utolsó 3 évében a szerződő 
   a befektetés módját hagyományos befektetésre változtathatja.  

 b.  A tartam alatt bármikor kérheti szerződő 
   a hagyományos biztosításba való átváltást. 

 c.  A 10 éves, vagy annál hosszabb tartamú szerződések esetében
    a szerződés utolsó 3 évében, a 10 évnél rövidebb tartamú
    szerződések esetében a szerződés utolsó  5 évében a szerződő  
   a befektetés módját hagyományos befektetésre  változtathatja. 

12. Melyik állítás igaz a befektetési egységekhez 
 kapcsolt életbiztosítás esetén? 

 a. A hozam a befektetési egységek árfolyamváltozásában jelentkezik. 
 b.  A hozam a biztosító által alkalmazott többlethozam

    visszatérítésből származik. 

13. Határozott tartamra szóló, rendszeres díjas 
 hagyományos életbiztosításainknál (Aegon Relax Plusz, 
 Aegon Jövőtervező) a tartam alatt hányszor 
 kérheti ügyfelünk a megtakarítás szüneteltetését? 

 a. A tartam alatt maximum 3 alkalommal kérheti úgy, 
   hogy a szüneteltetések között legalább 12 megtakarítási 
   díjrésszel megfizetett hónapnak el kell telnie.  

 b.  A tartam alatt maximum 3 alkalommal kérheti úgy, hogy 
   a szüneteltetések között legalább 6 megtakarítási 
   díjrésszel megfizetett hónapnak el kell telnie. 

 c.  A tartam alatt maximum 1 alkalommal kérheti 

14. Melyik állítás hamis? 
 a. Díjmentesített szerződésre rendkívüli díj fizethető 
 b.  A rendszeres  biztosítási díj  a díjcsökkentési  opció 

   igénybevétele után lehet alacsonyabb, mint 
   a szerződésre vonatkozó  mindenkori elvárt minimáldíj.  

 c.  Határozott tartamra szóló, rendszeres díjas 
   hagyományos életbiztosításainknál (Aegon Relax Plusz, 
   Aegon Jövőtervező) kötvénykölcsön nem igényelhető  

15. Mit mutat  meg a Teljes Költségmutató (TKM) ? 
 a. A megtakarítási életbiztosítási termékekre számolt olyan

    mutató, amely egy százalékos érték segítségével fejezi ki 
   a típuspéldában bemutatott biztosítást terhelő valamennyi 
   költséget, és amely nem tartalmazza a termékbe beépített
    biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét.

 b.  A megtakarítási életbiztosítási termékekre számolt olyan
    mutató, amely egy százalékos érték segítségével fejezi ki 
   a biztosítást terhelô valamennyi költséget, és amely tartalmazza 
   a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.  


