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Az általános szakmai továbbképzés 

ismeretanyagának minimumkövetelményei 
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- A biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésével összefüggő rendelkezések 

- Mi is a megtakarítási piacon vagyunk! („konkurencia”) 

- Mi van a piacon? (Van pénz?!) 

- Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked) biztosításokról 

- Relaxáljunk! 

- Értékesítési-, szerződéskötési folyamat 

 

- Folytatjuk! 

 

- Néhány szó az IDD-ről 

- Legyünk nyugdíjszakértők! 

 

 

 

 

Miről fogok beszélni? 
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2017. évi CXLV. törvény 

 

 A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény módosítása 

Biztosítási alapú befektetési termék: olyan biztosítási termék, amely lejárati értékkel vagy 

visszavásárlási értékkel rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszavásárlási értéke részben 

vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve ki van téve a piaci ingadozásoknak 

 

 

A törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeken túl a szerződés megkötését 

megelőzően a biztosítónak kellő időben, közérthetően tájékoztatnia kell az ügyfelet vagy a 

leendő ügyfelet a biztosítási alapú befektetési termék értékesítésével, valamint a kapcsolódó 

költségekkel és díjakkal összefüggésben is.  

 

 

A BIZTOSÍTÁSI ALAPÚ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÜLÖNÖS 

RENDELKEZÉSEK 

Forrás: 2017. évi CXLV. törvény 

 



4 

 

 

2017. évi CXLV. törvény 

 

 A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény módosítása 
A tájékoztatásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

 

a) a biztosító biztosítja-e az ügyfél számára a rendszeres értékelést a számára ajánlott biztosítási 

alapú befektetési termék alkalmasságáról; 

 

b) a biztosítási alapú befektetési termékekről és ajánlott befektetési stratégiákról nyújtott 

tájékoztatás tekintetében megfelelő iránymutatásokat és figyelmeztetéseket a biztosítási alapú 

befektetési termékekkel kapcsolatos kockázatok, illetve a javasolt befektetési stratégiák kapcsán, 

a megalapozott befektetési döntés meghozatala érdekében; 

 

c) a kapcsolódó költségekkel és díjakkal összefüggésben közlendő információk tekintetében a 

biztosítási alapú befektetési termék értékesítésére vonatkozó információkat, beleértve a 

tanácsadás költségét, az érintett biztosítási alapú befektetési termék vagy termékek költségét, 

valamint az ügyfél általi fizetés módját, beleértve az esetlegesen harmadik féltől származó 

fizetéseket is. 

 Forrás: 2017. évi CXLV. törvény 
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A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény módosítása 

  A kapcsolódó költségekről és díjakról a biztosítási alapú befektetési termék értékesítéséhez 

kapcsolódó azon költségeket és díjakat is beleértve, amelyeket nem az alapul szolgáló eszközök 

piacának kockázata okoz - összesített formában kell nyújtani annak érdekében, hogy az ügyfél 

megérthesse a teljes költséget és annak a befektetés hozamára gyakorolt összesített hatását. 

 

  Amennyiben az ügyfél azt kéri, a költségeket és a díjakat tételes bontásban is be kell mutatni. 

 

  A tájékoztatást - amennyiben az abban foglalt adatok rendelkezésre állnak - a befektetés 

élettartama alatt rendszeresen, de legalább évente biztosítani kell az ügyfél számára. 

 

  A tájékoztatás egységesített formátumban is nyújtható. 

A tájékoztatásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

Forrás: 2017. évi CXLV. törvény 
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Termékkiválasztás 

Biztosítási alapú befektetési termék kizárólag 

tanácsadással értékesíthető.  

Tanácsadás nélküli értékesítés 

• Tárgyilagos tájékoztatás a szóba 
jöhető termékről 

• A konkrét termék kiválasztása az 
ügyfélre van bízva 

• (PID) 

Tanácsadással történő értékesítés 

• Személyre szabott konkrét 
ajánlás egy vagy több biztosítási 
termékre nézve az ügyfélnek 

• Indoklás, hogy miért az adott 
termék felel meg leginkább az 
ügyfél igényeinek és 
szükségleteinek 

• Biztosítási alapú befektetési 
termék csak tanácsadással 
értékesíthető  
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Új életbiztosítási termékek 
2017.  

Mi is a megtakarítási piacon vagyunk! 
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Választási alternatívák az ügyfél részéről 

Milyen termékek versenyeznek a megtakarítási piacon? 

Befektetési  

alapok 
 UL Biztosítások NYESZ TBSZ Betétek ÖP Állampapírok 

Melyiket válasszam? 
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Tulajdonság 
Önkéntes 

Nyugdíjpénztár 

Nyugdíj előtakarékossági 

számla 
Nyugdíjbiztosítás 

Felhasználás nyugdíj nyugdíj Szabadon 

Örökölhetőség illetékmentesen illetékkel Illetékmentesen 

Állami támogatás 20% de max. 150e Ft 20% de max. 100e / 130e Ft 20 % de max. 130e Ft 

SZJA adókedvezmény maximum 

összege: 
A három lehetőség együttes  adókedvezménye maximum 280 000 Ft lehet 

Kamatadó Kamatadó mentes 15%, 5 év után 7,5%, 10 év után 0% 15%, 5 év után 7,5%, 10 év után 0% 

Költség csökkentés munkaadó átvállalhatja nincs Nincs 

Hozzáférés nyugdíjkorhatárkor nyugdíj korhatárkor 2 év után  

Portfólió kötött forint alapú értékpapír fix hozam/eszközalapok 

Díjfizetés 
havonta, negyedévente, 

félévente, évente 
bármikor havonta, negyedévente, félévente, évente 

Hozamkilátás Közepes/magas Közepes/magas Közepes/magas 

Rendszeres takaréskodásra 

ösztönöz 
igen igen Igen 

Visszatérítés, ha nem célzottan 

használjuk fel: 

A hozam 10 év után adómentes, a 

tőke  a befizetéstől számított  20 év 

elteltével  adómentes. 

A támogatás 120%-os visszafizetése     A támogatás 120%-os visszafizetése 

Öngondoskodási formák 
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• Rövid : 
• Bankszámla,  

• Folyamatos kamatadó fizetési kötelezettség 

• Alacsony látra szóló kamatot tud realizálni 

• Értékpapír számla esetén gyakran minden tranzakciónál költséget von le a 
számlakezelő 

• Közép: 
• Tartós befektetési számla 

• Csak az adott naptári évben van lehetőség pénzt felhalmozni, tehát hosszútávú 
befizetések nem lehetségesek 

• Idő előtti feltörés esetén  a megállapított lekötési hozam után meg kell fizetni a 
kamatadót 

• Részbeni pénzkivonásra nincs lehetőség az első három évben 

• Ha át szeretné helyezni a megtakarításait betétből befektetési alapba, ez a 
számla feltörésével és kamatadó megfizetésével jár 

 

 

Befektetési időtáv 
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• Hosszú: 

 
• Önkéntes nyugdíjpénztár és nyugdíj-előtakarékossági számla 

• ÖP esetében 10 évig egyáltalán nem lehet hozzáférni a megtakarításokhoz. 

• Csak 20 év megtakarítás esetén lehet adómentesen hozzájutni a megtakarított 
pénzekhez  

       ( kivétel 10 év pénztári tagságot követően, ha nyugdíjba vonul a pénztártag). 

• ÖP esetében csak a hozam vehető fel adómentesen 10 év után a tőkefelvétel 
adófizetési kötelezettséggel jár. 

• Az ÖP és NYESZ számla között nincs átjárási lehetőség. 

 

 

Befektetési időtáv 
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• Inkább a párna alatt tartjuk a pénzt, történelmi csúcson a készpénzállományunk, 

 

• 2017 szeptemberében 3739 milliárd forint készpénz (forint) volt a háztartásoknál, 

 

• nemzetközi összehasonlításban eddig is igen magasnak nevezhető értéke historikus csúcsra 
ért, 

 

• a készpénzállomány növekedését összefüggésbe hozzák azzal,  

   hogy a lakosság bizalmatlan és a biztonságot keresi. 

 

 Készpénz (párna alatt ) 

Előnye: * a megtakarításomat szükség esetén azonnal készpénzre válthatom 

Hátránya:  ellophatják, megsemmisül, könnyen elkölthető,értékét veszti 

Forrás: MNB 
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Készpénz  (Páncélszekrényben)  

Előnye: A megtakarításomat szükség esetén azonnal készpénzben megkapom 

              Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzem 

Hátránya: megfúrhatják,ellophatják, megsemmisül,  könnyen elkölthető 

 inkább a páncélszekrényben tartjuk a pénzt, történelmi csúcson a 

készpénzállományunk 

 

 az alacsony kamatszint az egyik oka a magas készpénzállománynak is, sokan 

ugyanis inkább otthon tartják a megtakarításukat. 

 

 egy felmérés szerint az emberek egyharmada tesz így 

 

 a készpénzállomány növekedését összefüggésbe hozzák azzal,  hogy a 

lakosság bizalmatlan és a biztonságot keresi 

Forrás: MNB 
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Zártvégű befektetési alapok :  

• A zártvégű befektetési alapok befektetési jegyeit az alapkezelő a futamidő alatt nem váltja 
vissza,  

•  a jegyzési idő lezárta után új befektetési jegyeket sem hoz  

      forgalomba,  

• az eddigi zártvégű alapokat határozott futamidőre (1-5 évre) 

      hozták létre, 

• befektetési jegyeket csak a másodlagos értékpapírpiacon  

      lehet eladni és megvásárolni. 

 

Zárt végű befektetési alap  

Előnye:   Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzemet 

 A megtakarítási idő alatt kétszámjegyű hozamot is elérhetek                  
kockázatvállalás mellett 

Hátránya:  rugalmatlan, nehezebben mobilizálható 
Forrás: MNB 
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Mi a bankbetét? 

• A bankbetét a legegyszerűbb rövidtávú befektetési forma arra, hogy a megtakarított – vagy a 
közeljövőben elkölteni szándékozott pénzedet – ideiglenesen elhelyezd, 

 

• a bankbetéthez szinte bármikor hozzáférhetsz , 

 

• biztonságos, melyhez az is hozzájárul, hogy a bankbetétekben elhelyezett megtakarítások 
biztonságát meghatározott keretek között az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garantálja 

 

• külföldi és hazai bankbetétekkel és mindenféle (forint és deviza) készpénzzel együtt összesen 
12315 milliárd forintra rúgtak 2017 szeptember végén. 

 

 

Bankbetét  

Előnye:  Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzem 

              A megtakarításomat szükség esetén azonnal készpénzre válthatom 

              Kedvezményezettet tudok megnevezni, aki a megtakarításaimat örökli  adómentesen 

    

Hátránya:  a legtöbb betéti konstrukciónál a lejárat előtti pénzfelvétel esetén a bank egyáltalán nem, 
vagy csak az eredeti kamatlábnál jóval alacsonyabb kamatot fizet. 

Forrás: MNB 
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• a futamidő alatt az alapkezelő a nyíltvégű alapok befektetési jegyeit bármikor visszaváltja, és új 
befektetési jegyeket is hoz forgalomba 

 
• a befektetők ezekbe az alapokba bármikor elhelyezhetik megtakarításaikat 

 
• szükség esetén a befektetett összeg az elért hozammal együtt tetszőleges időpontban felvehető 

 
• több nyíltvégű befektetési alap befektetési jegye 1 Ft névértékű, ami lehetővé teszi bármekkora 

összeg befektetését  
 
• nyíltvégű alapot eddig csak határozatlan futamidőre hoztak létre 

  

 

 

 

Nyílt végű befektetési alap 

Előnye: * Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzem 

              * A megtakarításomat szükség esetén azonnal készpénzre válthatom 

              * A megtakarítási idő alatt kétszámjegyű hozamot is elérhetek kockázatvállalás mellett 

              * Lehetőségem van személyre szabott egyedi befektetési összetétel kialakítására 

              * Többféle befektetési terület (földrajzi régió) között rugalmasan át tudom   csoportosítani  a befektetéseimet 

 

 
Hátránya: A befektetési alapok előre nem ígérnek hozamot, így segítséget a  

tájékozódáshoz csak az alapok múltbeli teljesítménye nyújthat 
Forrás: MNB 
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• a nyugdíjpénztár intézménye azt teszi lehetővé, hogy a tagok a jog által védett szervezeti 
keretek között nyugdíj célú tőkét halmozzanak fel 

 

• a nyugdíjpénztárak a befizetéseket a tagok számára elkülönített egyéni számlákon írják jóvá 

 

• a felhalmozott tőke és az annak befektetéséből származó hozamok jelentik a majdani kifizetések 
fedezetét 

 

• az összegyűjtött megtakarításaid további sorsáról viszont legkorábban 10 éves tagság után 
dönthetsz, ami akkor is igaz, ha ezt megelőzően kilépsz a pénztárból 

Önkéntes nyugdíjpénztár 

Előnye: Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzem 

              A megtakarítási idő alatt kétszámjegyű hozamot is elérhetek kockázatvállalás mellett 

              Rendszeres takarékoskodásra ösztönöz 

              Lehetőségem van személyre szabott egyedi befektetési összetétel kialakítására 

              A hozamot nem terheli kamatadó 

 

 
 

Hátránya: A megtakarításhoz 10 éves várakozási idő után juthatsz,(adóvonzat) de a 
felvenni kívánt összeg csak a befizetést követő 20 év elteltével, vagy nyugdíjba vonuláskor 
vehető fel adómentesen 

 
Forrás: MNB 
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Állampapír 

•     a kamatok miatt vonzó a lakossági állampapír,  

 

• az MNB adatai szerint 2017-ben 588 milliárd forinttal 4767 milliárd 

forintra növelték 2017 szeptember végére a háztartások a kezükben 

lévő állampapír-állományt. 

 

• a növekedés tetemes - a lakosság pénzügyi vagyonában ez az elem 

nőtt a legjobban  

 

Előnye: Bankbetétnél magasabb, előre ismert hozam (ha lejáratig megtartjuk)  

             Bármikor eladhatjuk és megvásárolhatjuk 

Hátránya:Csak bizonyos időpontokban lejáró papírokat vehetünk 
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• a NYESZ nem más, mint egy kifejezetten nyugdíjcélra szolgáló befektetési számla, amely egy 
értékpapírszámlából és egy ügyfél-, vagy pénzszámlából áll 

• a számlatulajdonos által az utóbbira befizetett összegekből vásárolt értékpapírok kerülnek előbbi 
számlán jóváírásra 

• számlanyitáskor a szolgáltatók egységesen 5000 forint befizetését kérik, ezt követően a befektetendő 
összeg nagyságáról és gyakoriságáról az ügyfél szabadon dönthet 

• a befektetett összeghez adómentesen csak nyugdíjba menetelkor juthatunk hozzá 

•  a nyugdíjasoknak is csak akkor adómentes a kifizetés, ha a számlanyitástól már legalább 10 év eltelt 

• NYESZ esetében maga az ügyfél dönti el, mikor és mibe fektessék az egyébként kamat- és 
árfolyamnyereség-adó mentesen fialó pénzét 

 

 

Nyugdíj-előtakarékossági számla NYESZ 

Előnye: Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzem 

              A megtakarítási idő alatt kétszámjegyű hozamot is elérhetek kockázatvállalás mellett 

              Rendszeres takarékoskodásra ösztönöz 

              Lehetőségem van személyre szabott egyedi befektetési összetétel kialakítására 

              Többféle befektetési terület (földrajzi régió) között rugalmasan át tudom csoportosítani a befektetéseimet 

               A hozamot nem terheli kamatadó 

 

           Hátránya:  A megtakarítás szükség esetén nem váltható azonnal készpénzre 
Forrás: MNB 
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Mely befektetési típussal áll rokonságban a megtakarítások e speciális formája? 

 

• az életbiztosítások speciális ágát képviselő befektetési egységhez kötött (ún. „unit-linked”) 
életbiztosítások jellegüket tekintve leginkább a befektetési alapokhoz hasonlíthatók 

• ha befektetési egységhez kötött életbiztosítást kötünk, akkor utasítást adhatunk arra, hogy a 
biztosításhoz kapcsolódó, összegyűjtött megtakarításainkat milyen befektetési stratégia szerint 
kezeljék  (előre gyártott vagy egyéni összeállítású portfóliókba) 

• a befektetéssel kombinált életbiztosítás valamilyen jövőbeni jelentős kiadásra (pl. gyermekek 
önálló életkezdése, továbbtanulás, családalapítás, nyugdíj , a család anyagi 
biztonsága,örökséggel kapcsolatos kockázatok stb.) történő előtakarékoskodást tesz lehetővé, 
lényegét tekintve azonban a biztosítási termékek közé tartozik 

• a befektetési kockázat mindig az ügyfél kockázata, erre fel kell hívni a figyelmet 

• mivel az ilyen megtakarítási termék az életbiztosítások egy speciális formája, nem része a 
hagyatéknak, ezért örökösödési illetékmentes 

Unit- Linked életbiztosítás  

 

Forrás: MNB 
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Biztonságban tudhatom a megtakarított pénzemet 

Szükség esetén bizonyos esetekben a megtakarításomat azonnal készpénzre válthatom 

 A megtakarítási idő alatt magas hozamot is elérhetek kockázatvállalás mellett 

 Rendszeres takarékosságra ösztönöz 

 Lehetőségem van személyre szabott egyedi befektetési összetétel kialakítására 

Többféle befektetési terület  között tudom a befektetéseimet  csoportosítani 

Biztosítási esemény bekövetkeztekor a családom anyagi biztonsága biztosított 

Kedvezményezettet tudok megnevezni, aki a megtakarításaimat örökli adómentesen 

 Átválthatom befektetéseimet a kamatadó realizálása nélkül 

Hátránya: nehezen hozzáférhető, mivel a biztosítások idő előtti megszüntetése veszteséget okozhat 

Unit Linked biztosítások előnyei / hátránya 
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át 

Mi van a piacon? 
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Biztosítási, pénztári termékek összehasonlítása 

Magyarországon első ízben 2014 során haladta meg a megtakarítások mértéke a GDP szintjét. 

2016 végére a háztartások megtakarításai megközelítették a 38 000 milliárd forintot. 

 Háztartások megtakarításainak alakulása 

https://www.mnb.hu/letoltes/kocka-zati-jelente-s-2017-digita-lis.pdf 
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Biztosítási, pénztári termékek összehasonlítása 

A hazai biztosítási piacon a kis biztosítóegyesületeket is beleértve összesen 43 intézmény működik 

 

 

 

Az életbiztosítások díjbevétele 477,8 milliárd forintra rúgott, ezen belül az egyszeri díjas biztosításokból 

177,4 milliárd forint díjbevételt értek el a biztosítók. 

 

Az életbiztosításokon belül a legdinamikusabban a nyugdíjbiztosítások bővültek, a díjbevétel 58,65 

milliárd forintot ért el. A nyugdíjbiztosítások döntő része folyamatos díjas, ebből az látszik, hogy a 

termékek túlnyomó hányada  befektetéshez kötött (unit-linked) szerződés - közölte. Az ezekből a 

termékekből származó bevétel 42 milliárd forintot tett ki. A nyugdíjbiztosítások száma a 2016-os 196,2 

ezerről 252 ezerre nőtt. Veszélyben a nők!!! 

A nem életbiztosítási díjbevétel 9 százalékkal bővült, 506,75 milliárd forintra emelkedett, ezen belül a 

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjbevétel 150,8 milliárd forintot tett ki, ami 15 százalékos 

növekedés. 

 

Továbbra is a konzervatív befektetések dominálnak 

Az 1800 milliárd forintot megközelítő életbiztosítási tartalékok 56 százalékát, mintegy 1000 milliárd forintot 

magyar állampapírokba fektették be az intézmények 

 

 

 

 

 

 

 

. 

A biztosítási piac számokban  

https://www.mnb.hu/letoltes/kocka-zati-jelente-s-2017-digita-lis.pdf 
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át 

Alapvető tudnivalók a UL                                                 
(Unit Linked) biztosításokról 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

 

Alapvető tudnivalók 

  A befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a hagyományos 

életbiztosításokkal szemben a szerződő félnek lehetősége van megválasztani, hogy az 

általa befizetésre került díj egy részét (életbiztosítási díjtartalék) a biztosító milyen típusú, 

kockázatú befektetésekben helyezze el. 

 

  A biztosítók rendszerint különböző kockázattal és várható megtérülési rátával 

rendelkező eszközalapokat hoznak létre.  

 

  A szerződő fél ekkor maga választja ki ezt a neki megfelelő alapot  vagy a biztosító 

sorolja be az életkorának megfelelő kockázatú alapba. 

 

 Lehetősége van arra is, hogy a befizetett díjakat különböző eszközalapok között 

megossza.  

 

 A befektetési életbiztosításoknál a biztosító jellemzően nem vállal a befektetésre hozam 

és tőkegaranciát. 

 

 
 

 

 

 

 

Forrás: MNB 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

 

Alapvető tudnivalók 

 

 

Az ügyfélnek előzetesen célszerű tájékozódnia az adott biztosítási termék költségstruktúrájáról. 

 

 Fontos tudni, hogy a biztosító összegszerűen milyen mértékű és típusú költségeket érvényesít. 

(TKM) 

 

Néhány felmerülő költség: 

 

Kezdeti költségek levonása   

Adminisztrációs költségek   

Alapok  közötti átváltási díj  

Biztosítási kockázati díj  

Eladási és vételi árfolyamkülönbség  
 

Forrás: MNB 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

  Az UL szerződések esetében is érvényesíthetőek maradékjogok. 

 

  Ha a szerződés nem zárja ki, kapcsolódhatnak e termékekhez kiegészítő biztosítások is. 

 

  Ha a biztosított életben van a biztosítási tartam lejártakor, akkor a biztosító kifizeti a 

számlán nyilvántartott egységek a szerződésben meghatározott  időpontbeli vételi/eladási 

árfolyamon számított értékét.  

 

  Amennyiben a  biztosított biztosítás időtartamán belül meghal, a biztosító kifizeti a 

kikötött biztosítási illetve a megkötött kiegészítőkre vonatkozó biztosítási összeget és a 

számlán nyilvántartott a szerződésben rögzített vételi/eladási árfolyamon számított értéket.  

Forrás: MNB 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank 8/2016. (VI.30.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 

Az ajánlásban megfogalmazott elvárások: 

 
 a) a termékfeltételek és költségek kialakításakor az etikus piaci magatartás,  
 
b) a költségek kialakításával kapcsolatban az arányosság és ésszerűség, 
  
c) a teljes költségmutató (a továbbiakban: TKM) mértékénél a tisztességesség, 
 
d) a költségek, TKM értékek bemutatása során az érthetőség, összehasonlíthatóság, 

átláthatóság, 
 
e) az ügyfél tájékoztatása során a teljes körű, korrekt ügyféltájékoztatás, 
  
f) a befektetések kezelése, a kockázatkezelés és állománykezelés során a felelős biztosítói 

magatartás, 
 
g) az eszközalap1 paletta kialakítása során az egyszerűség, mint alapelvek mentén kerültek 

kialakításra.  
Forrás: MNB 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

1. Elvárt, hogy a biztosító a szerződéseken érvényesített valamennyi költségelemet (levonást) 

a szerződési feltételekben olyan módon jelenítse meg, hogy azok fellelhetősége, illetve 

értelmezése, az ügyfél saját szerződésére való alkalmazása, számszerűsítése a szerződő 

félnek ne okozzon nehézséget. 

 

A Magyar Nemzeti Bank 8/2016. (VI.30.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 

Forrás: MNB 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

2. Ajánlott, hogy a biztosító a szerződési feltételeiben úgy rögzítse a költségekre és díjfizetésre 

vonatkozó rendelkezéseit, hogy abból egyértelműen kitűnjenek a következők:  

 

a) a felmerülő költségek jogcíme, mértéke, kötelező vagy döntésfüggő jellege 

 

b) a költségek elvonásának időpontja; 

 

 c) a költség levonásának módja (pl. befektetési egységek %-ban meghatározott mértékének 

levonásával vagy más módon);  

 

d) a szerződés időtartama alatt nem változtatható költségek (pl. kezdeti költségek), valamint  

 

e) arra vonatkozó figyelemfelhívás, hogy a díjmentes leszállítás időszakát követően történő   

díjfizetés helyreállítása esetében a szerződés díjának mértéke – az aktuális állapotnak 

A Magyar Nemzeti Bank 8/2016. (VI.30.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 

Forrás: MNB 
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Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

3. A biztosító a szerződési feltételekben vagy befektetési politikában oly módon határozza meg a 

szolgáltatás feltételeit, hogy egyértelműen rögzítsék, vállalnak-e tőke-, illetve hozamgaranciát, 

valamint tőke-, illetve hozamvédelmet. A termékhez kapcsolódó garancia, illetve védelem tartalmát, 

működését közérthető módon be kell mutatni. 

 

 

 4. A biztosító a szerződési feltételekben oly módon határozza meg a szolgáltatásnyújtás feltételeit, 

hogy az egyértelműen rögzíti a kockázatviselés kezdetét, valamint annak időtartamát. Amennyiben 

a szolgáltatás nyújtásának egészségi állapothoz kapcsolódó feltételei vannak, azokat a biztosító 

részletesen bemutatja. 

 

 

5. Célszerű, hogy a biztosító a szerződési feltételekben oly módon határozza meg a teljesítés 

módját és idejét, hogy az valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletszabályt is tartalmazza.  

 

 
 

 

  

 

 

A Magyar Nemzeti Bank 8/2016. (VI.30.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 

Forrás: MNB 



33 Alapvető tudnivalók 

6. Az MNB elvárja, hogy a biztosító minden, az adott termékhez kapcsolódó dokumentumot, de 

legalább a szerződési feltételeket, a termékhez kiválasztható eszközalapok befektetési 

politikáit, valamint a termékekhez kapcsolódó aktuális költségeket bemutató dokumentumokat 

mindenki számára tegye elérhetővé a biztosító honlapján.  

 

 

7. Az életbiztosításokhoz kapcsolódó termékfeltételek esetében az MNB elvárja, hogy 

rendelkezzen tartalomjegyzékkel, felépítése legyen logikus, mely az ügyfél könnyebb 

megértését szolgálja. 

Alapvető tudnivalók a UL (Unit Linked)biztosításokról 

A Magyar Nemzeti Bank 8/2016. (VI.30.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 

életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 

Forrás: MNB 
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  AEGON Relax Plusz 

Biztosítási alapú befektetési termék kizárólag 

tanácsadással értékesíthető.  
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Tempó… 
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Dinamikus befektetési program 

 

 

 

  Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap 

Aegon Tempó Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap 

Aegon Tempó Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap 

   Aegon Tempó Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap 

   Aegon Tempó Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap 

   Aegon Tempó Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap 

   Aegon Tempó Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap 

 Aegon Tempó Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap 

 Aegon Tempó Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap 

 Aegon Tempó Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap 

Hátralévő 

tartam 

Csökken 

Kockázat 

Magasabb 

Alacsony 
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Konzervatív befektetési program  

 

 

    Aegon Tempó Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap 

   Aegon Tempó Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap 

   Aegon Tempó Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap 

 Aegon Tempó Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap 

 Aegon Tempó Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap 

 Aegon Tempó Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap 

Hátralévő 

tartam 

Csökken 

Kockázat 

Magasabb 

Alacsony 
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Hogyan csökken az útvonal?  
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 Eszközosztály arányok 

 

10 különböző kockázati szintű eszközalap 

Aegon Tempo Eszközalapok 

“Omni-channel”  
approach towards our 

customers 

€ 1.3 billion spent 

on goods and services  

in 2015 

Eszközalap 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% 



40 És a Jövőtervező? 
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Értékesítési-, 
szerződéskötési folyamat 
 



42 Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Értékesítési folyamat 

Termékfejlesztés, 
termékfelülvizsgálat 

(POG) 
Ügyféltájékoztatás Igényfelmérés 

Termékkiválasztás Termékismertető 
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Ügyfél tájékoztatás 
Miről? 

- Biztosító elnevezése, felügyeleti hatóság 

- 4. Sz. melléklet A. része (biztosítási szerződés jellemzői) 

- Pénzügyi jelentés közzététele 

- Nyújt-e tanácsadást a termékre 

- Közreműködő javadalmazásának jellege 

- Bit. Adatlap! 

- Biztosítási alapú befektetési termék:  

- KID 

- Kapcsolódó költségek, díjak 

- Iránymutatások, figyelmeztetések a befektetésekkel kapcsolatban 

Hogyan? 

- A szerződés megkötése előtt kellő időben 

- Bizonyítható és azonosítható módon, világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes, díjmentes 

- Forma: írásbeli / tartós adathordozó/honlap 

Kinek a felelőssége? 

- A biztosítóé, de ha biztosításközvetítő működik közre, akkor a biztosításközvetítőé! 

- Az ügyfél külön nyilatkozatát bizonyítható módon be kell szerezni, hogy ezeket a tájékoztatásokat megkapta 

Értékesítés, de hogyan - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Igényfelmérés 

Alapelv: 

Az ügyfélnek javasolt bármely biztosítási terméknek összhangban kell állnia az ügyfélnek a tájékoztatása alapján megállapítható 

biztosítási igényeivel és szükségleteivel. 

Igényfelmérés: Közérthető formában tárgyilagos tájékoztatást nyújtani a termékről, hogy ezek alapján az ügyfél megalapozott 

döntést hozhasson  

Életbiztosítás: 

- 1 millió Ft. alatti BÖ-nél nem kell 

- Korábban: MNB rendelet részletesen szabályozta a tartalmát, ezt hatályon kívül helyezték 2018.02.23-al 

- Kockázattűrő képesség (l. később) 

 

Minden más biztosítás: 

- l. fenti alapelv 

- Nincs formai kötöttség  

- Aegon: a díjkalkuláció része! 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Termékismertető - Élet 

A szerződés megkötése előtt kell átadni (MNB: ajánlattétel előtt) bizonyítható módon 

 

Tartalma: Bit. 4. sz. melléklet B. pont 

Az igényfelmérés alapján miért az adott szolgáltatású, tartalmú és biztosítási összegű 
biztosítás megkötésére tesznek javaslatot (MNB: egész mondatokkal kiírva, részletes 
indokolás) 

 

A tartam végéig, WL biztosításnál minimum 20 évig 

A visszavásárlási érték 

A díjmentes leszállítás értéke 

 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Termékismertető – Nem-élet 

A szerződés megkötése előtt kell átadni (MNB: ajánlattétel előtt) bizonyítható módon 

Tartalma: Bit. 158/B (5) – (7) és 2017/1469 bizottsági (EU) rendelet  

PID (Product Information Document) 

 

Milyen legyen: egységesített mintadokumentum,  

  rövid, tömör, max. 3 oldal, nem félrevezető 

 

Miről szól: 

- A biztosítási termék típusa 

- Biztosítási fedezet, biztosított kockázatok, földrajzi hatály, kizárt kockázatok 

- Díjfizetés 

- Jogok és kötelezettségek 

Értékesítés, de hogyan? - IDD 

Szerződéskötési folyamat 
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Insurance Distribution Directive = IDD 

Új EU direktíva bevezetése 

IDD = Biztosítás-értékesítési irányelv 
 

Az IDD céljai:  

 

• Az ügyfelek teljes körű tájékoztatásban részesüljenek a 

választott biztosítási termékkel kapcsolatban, 

 

• egységesíteni az életbiztosítási és nem-életbiztosítási 

termékek szabályozását. 

 

Az EU irányelvnek megfelelően a Biztosítási törvény is 

módosult, amelyben meghatározott új elvárásoknak 2018. 

február 23-tól kell megfelelnie a piac résztvevőinek. 
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•  Tájékoztatási kötelezettségre 
- megtakarítási és/vagy befektetési elemet 

tartalmazó élet termékeknél KID (kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum) 

- nem-élet termékeknél PID 
(termékismertető) 

• Igényfelmérésre 
- nem-élet terméknél is szükséges 

• Kockázat feltárására 
- befektetési kockázatvállalási hajlandóság 

• Alkalmassági tesztre 
- az ügyfél pénzügyi ismereteinek szintje 

IDD 

Tájékoztatás és igényfelmérés 

Milyen területekre terjed ki?  
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Valamennyi  

• biztosításközvetítői, 

• viszontbiztosítás-közvetítői,  

• kiegészítő biztosításközvetítői 

tevékenységre. 

IDD 

Biztosításközvetítői  

Milyen tevékenységre terjed ki?  
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Biztosításközvetítői tevékenységet az végezhet, aki  

 

• Szerepel a felügyeleti nyilvántartásban 

• Megfelelő végzettséggel rendelkezik  

• Meghatározott szakmai továbbképzési kötelezettségeknek  eleget 

tesz 

• Jó hírnévvel rendelkezik  

• Büntetlen előéletű 

• Nem volt vezető olyan biztosítónál, pénzügyi szervezetnél, illetve olyan 
gazdasági társaságnál, amely fizetésképtelen lett volna, vagy 
felszámolás alatt áll(t), kényszertörlés alatt áll(t). 

 

IDD A biztosításközvetítői tevékenységet végző 

személyek működésére vonatkozó szabályok  
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Biztosításközvetítői tevékenységet végző személy  és felelős vezetője 

köteles 

 

 az általa végzett tevékenységhez és értékesített biztosítási termékekhez 

igazodó - szakmai ismeretekkel rendelkezni, a már megszerzett ismereteket 

naprakészen tartani, fejleszteni 

 

évente legalább 15 órányi szakmai képzésen, illetve továbbképzésen részt 

venni, 

legalább két különböző képzési forma: helyszíni jelenléttel, e-learning, 

mentorálás 

 

második félévben  belépettek: min. 7,5 órányi szakmai képzés   

 

új vagy módosult termék értékesítését szakmai felkészítésnek kell 

megelőznie – a biztosító köteles erről nyilvántartást vezetni  
 

Képzési követelmény 
 Minimum 15 óra 
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A szerződés kötés előtt – Bit adatlapon is megjelenik  

1. Biztosításközvetítői tevékenységet végez, 

2. Felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását 

ellenőrizni lehet, 

3.  Függő vagy független biztosításközvetítőként jár-e el, 

4.  Függő biztosításközvetítő: mely biztosító nevében jár el, 

5. Milyen biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága, 

6. A biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget átvehet-e, 

7. Rendelkezik-e minősített befolyással az adott biztosítóban, 

8. Az adott biztosító vagy az adott biztosító anyavállalata rendelkezik-e minősített befolyással 

a biztosításközvetítőben, 

9. Nyújt-e tanácsadást az értékesített biztosítási termékekre vonatkozóan; 

10. Kitől kapja a javadalmazást  

 

IDD 

A biztosításközvetítő tájékoztatási kötelezettsége  
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Csak tanácsadással értékesíthetők.  

A szerződés megkötése előtt tájékoztatni kell az ügyfelet a 

költségekről. 

A jutalék nem gyakorolhat káros hatást az ügyfélnek nyújtott 

szolgáltatás  minőségére. 

 

Be kell szerezni az ügyféltől az alábbi információkat:  

1. a  befektetési területtel kapcsolatos pénzügyi ismeretei 

2. pénzügyi helyzete 

3. kockázatviselési képessége  

4. befektetési céljai 

IDD 

Hagyományos és unit-linked termékek  

Biztosítás alapú befektetési termékek értékesítése 
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A Bit adatlap az alábbiakkal egészült ki: 

IDD 

Bit adatlap (Tájékoztató az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
megbízásából biztosításközvetítést végző biztosításközvetítőről) 

Biztosítás alapú befektetési termékek értékesítése 

A függő biztosításközvetítő biztosítási alapú befektetési termékeket kizárólag tanácsadással, 

személyre szabott konkrét ajánlást adva értékesíthet. 

 

A biztosítási szerződés létrejöttét követően a közvetítésért a fentiekben meghatározott függő 

ügynöki vállalkozás a biztosítótól kap díjazást, mely díj a biztosítási díjból számított százalékos 

díjazás.  

 

A biztosítási díj tartalmazza a függő ügynöknek és a termék forgalmazójának költségeit is.  
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Nem-élet biztosítások  

FrontEnd változások az IDD következtében 

Nem-élet biztosítások 

Az alábbi termékeket érintette a 
változás: 

 Gépjármű 

o Casco, All-In, Motor 

o GFB, GFB Flotta 

o GAP 

 Lakás 

o OKÉ 

o Praktika 

 

 

 

 Vállalati vagyon 

o Trend Master 

 
 

 Balesetbiztosítás 

o Help 
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1. Minden érintett termék esetén, a tényleges igényfelmérési tevékenységnek 
megfelelően változott a „Kalkuláció” menüpont, ami ezután  

„Igényfelmérés és Kalkuláció” lett. 

 

Nem-élet biztosítások 

Igényfelmérés 

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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2. A menüponton belül a fejléc szintén az új elvárásnak megfelelően szerepel, 
„OKÉ igényfelmérés és kalkuláció / Alapadatok”. 

Nem-élet biztosítások 

Igényfelmérés  

FrontEnd változások az IDD következtében 



59 

3. A díjkalkuláció nyomtatási kép is megváltozott, pl. „Aegon Help 
Balesetbiztosítás díjkalkuláció” helyett „Aegon Help Balesetbiztosítás 
igényfelmérés és díjkalkuláció”-ra. 

Nem-élet biztosítások 

Igényfelmérés  

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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4. Minden érintett termék esetén létrejött egy új nyomtatvány, PID (Product 
Information Document) termékismertető néven. 

Az új nyomtatvány kötelezően része az előajánlati és az ajánlati csomagnak is.  

 

Nem-élet biztosítások 

Termékismertető (PID)  

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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Életbiztosítások  

FrontEnd változások az IDD következtében 

Életbiztosítások 

Minden élet termékre vonatkoznak a változások, melyek az alábbi területeket 
érintik: 

 

• Igényfelmérő 

• Díjkalkuláció 

• Ajánlatfelvétel 

• Termékismertető 

• KID (kiemelt információkat tartalmazó dokumentum) 
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Életbiztosítások 

Igényfelmérő, díjfizetési gyakoriság – Díjkalkuláció összefüggése 

 

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 

A FE vizsgálja az igényfelmérőben és a díjkalkuláció során megadott díjfizetési 
gyakoriságot. Amennyiben a kettő különböző, figyelmeztetést ad a felületen, de 
ez nem akadályozza meg az ajánlat felvételét. 

 

 

 

 

 

 

• „A díjkalkulációban megadott díjfizetési gyakoriság eltér az az igényfelmérés 
során az ügyfél által megadott gyakoriságtól!” 
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• Az ügyfél által korábban a megoldási javaslatra adott választ eddig nem vizsgálta a 

rendszer, ez megváltozott. 

• Amennyiben a „meghatározott biztosítási díjra szeretnék kapni, amelynek a díjfizetését tudom 

vállalni (függetlenül a szolgáltatás nagyságától)” opció kerül kiválasztásra, az itt megadott 

összeg / gyakoriságot összehasonlítja a FE a díjkalkuláció során megadott díj mértékével. 

• A díjkalkulációban megadott éves díj nem lehet nagyobb, mint az igényfelmérésben 

megadott Ft/díjfizetési gyakoriság éves mértéke.  

 

 

Életbiztosítások 

Igényfelmérő, megoldási javaslat – Díjkalkuláció összefüggése 

 

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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Amennyiben a díj több, de nem éri el a 120%-ot, akkor a következő 
figyelmeztető üzenet jelenik meg a felületen. 

• „A díjkalkulációban rögzített fizetendő éves díj mértéke meghaladja az 
igényfelmérés során az ügyfél által megadott összeg nagyságát!” 

 

 

Amennyiben eléri vagy meghaladja a 120%-ot, a rendszer nem enged 
továbblépni az ajánlat rögzítésbe. A következő hibaüzenetet jelenítenik meg: 

• „A díjkalkulációban rögzített fizetendő éves díj mértéke 20%-kal meghaladja az 
igényfelmérés során az ügyfél által megadott összeg nagyságát! Töltsön ki új 
igényfelmérőt vagy a díjkalkulációban csökkentse a fizetendő díj nagyságát!” 

 

 

Életbiztosítások 

Igényfelmérő megoldási javaslat - Díjkalkuláció összefüggése   

  

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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Változott a megfogalmazás:  

• Tanultam pénzügyi ismereteket, de tapasztalatlan vagyok a befektetések 
területén.” helyett -> „Nem tanultam pénzügyi ismereteket, de tapasztalt 
vagyok a befektetések területén.” 

 

Az ügyfél pénzügyi ismereteire adott válaszait a rendszer az eddigi működés 
során nem vette figyelembe a termék választás során. 

Változás: amennyiben az ügyfél azt nyilatkozza, hogy nem rendelkezik 
pénzügyi ismeretekkel és nem jártas a befektetési területen sem, úgy csak 
hagyományos termék adható el neki! 

 

 

 

 

Életbiztosítások 

Igényfelmérő - Pénzügyi ismeretek 

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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Igényfelmérő, Pénzügyi ismeretek - befektetési mód megfeleltetés 

 

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 

Hogyan értékeli ön a saját pénzügyi ismereteinek 

szintjét? 
Képzettség Tapasztalat Köthetőség 

Nincs semmilyen befektetési ismeretem és 

tapasztalatom. 
Nem Nem Hagyományos 

Nem tanultam pénzügyi ismereteket, de tapasztalt 

vagyok a befektetések területén. 
Nem Igen 

Unit-linked és 

hagyományos 

Jártas vagyok a befektetési területen, de szívesen 

fogadok el tanácsokat. 
Igen Nem 

Unit-linked és 

hagyományos 

Pénzügyi ismereteim alaposak, és döntéseimhez nem 

szükségesek javaslatok. 
Igen Igen 

Unit-linked és 

hagyományos 
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• A befektetési döntéshozatalra adott válasz esetében nincs változás: az ügyfél 
nyilatkozik arról, hogy szeretne-e befektetési döntéseket hozni a 
biztosításával kapcsolatban: 

• amennyiben nem, akkor csak hagyományos ajánlat vehető fel 

• amennyiben igen, akkor unit-linked ajánlat vehető fel 

• amennyiben a „ Jelenleg nem tudom eldönteni” opció kerül kiválasztásra, a 
díjkalkulációban továbbra is szabadon választható a hagyományos vagy UL 
befektetési mód 

 

 

 

 

Életbiztosítások 

Igényfelmérő, Befektetési döntések 

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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A módosított igényfelmérőben az ügyfél 1-től 7-ig terjedő skálán értékelheti a 
kockázatviselési hajlandóságát (MIFID besorolás)  

 

• Az eszközalapok a kockázati szintjük alapján besorolásra kerültek a 
különböző kockázati kategóriákba.  

 

• Az ajánlatban már csak azokból az eszközalapokból választhat az ügyfél, 
amelyik kockázati kategóriát az igényfelmérésben megjelölte, illetve az annál 
alacsonyabb kategóriában lévő eszközalapokból is. 

 

Életbiztosítások 

Igényfelmérő – Kockázatviselési hajlandóság  

 FrontEnd változások az IDD következtében 
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Igényfelmérő - Kockázatviselési hajlandóság  

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 

A kockázatviselési hajlandóság felmérése a módosított igényfelmérőben (MIFID 
besorolás)  
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MIFID besorolás – eszközalap megfeleltetés Jövőtervező és Relax Plusz esetén 

 

 

Életbiztosítások 

Igényfelmérő, Kockázatvállalás – befektetés megfeleltetés 

 

 FrontEnd változások az IDD következtében 

MIFID Jövőtervező Relax Plusz 

1 Hagyományos Hagyományos 

2 Hagyományos Hagyományos 

3 Hagyományos 

UL Tempo 1-5 eszközalap 

Hagyományos 

UL Konzervatív 

4 Hagyományos 

UL Tempo 1-10 eszközalap 

Hagyományos 

UL Konzervatív 

5 Hagyományos 

UL Tempo 1-10 eszközalap 

Hagyományos 

UL Konzervatív vagy Dinamikus 

6 Hagyományos 

UL Tempo 1-10 eszközalap 

Hagyományos 

UL Konzervatív vagy Dinamikus 

7 Hagyományos 

UL Tempo 1-10 eszközalap 

Hagyományos 

UL Konzervatív vagy Dinamikus 
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Életbiztosítási termékismertető átalakítása 

 FrontEnd változások az IDD következtében 

A termékismertetőben lévő visszavásárlási érték kalkuláció úgy kerül 

átalakításra, hogy az eddigi 1 becsült oszlop mellett további 2 oszlop kerül 

feltüntetésre.  

 

UL szerződés esetén az alábbi hozamokkal kell számolni: 

Fejlécben „Számított visszavásárlási érték” 

 

 

Hagyományos szerződés esetén az alábbi hozamokkal kell számolni: 

 garantált hozammal (1%) mérsékelt hozammal (2%) kedvező hozammal (4%) 

hozam nélkül (0%) mérsékelt hozammal (2%) kedvező hozammal (4%) 
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Legyél nyugdíjszakértő! 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

 

http://www.facebook.com/aegon

