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Aegon Gondoskodás 

Egész életre szóló, határozatlan tartamú kockázati életbiztosítás 

célpiac és értékesítési stratégia meghatározás 

 

Módozati kód 13410 

Rövid név WG-02 

Biztosított belépési 

kora 
50-80 év 

Biztosított maximális 

kilépési kora 
Nem értelmezhető (egész életre szóló biztosítás) 

Biztosított neme ☒ Férfi  ☒ Nő 

Társbiztosított 

bevonható? 
☐ Igen ☒ Nem 

Biztosított 

munkaviszonya 

☒ Alkalmazott ☒ Vállalkozó ☒ Nyugdíjas 

☒ Munkanélküli ☐ Tanuló ☒ Egyéb 

Biztosított családi 

állapota 
☒ Egyedülálló  

☒ Házas/ (Bejegyzett) 

Élettársi kapcsolat 
☒ Elvált  ☒ Özvegy   

Biztosítás tartama Nem értelmezhető (egész életre szóló biztosítás) 

Minimális biztosítási 

díj 
47 400 Ft/év 

Szerződő lehet  ☒ Természetes személy  ☒ Jogi személy  

Szerződő vagyoni 

státusza 

☒ 

Alacsony  

☒ Alsó-

közép  
☒ Közép  

☒ Felső-

közép  
☒ Magas  

Alapbiztosítás 

biztosítási 

események 

Baleseti haláleseti szolgáltatás 

Haláleseti szolgáltatás, amely nem balesettel összefüggésben 

következik be (az aktuális biztosítási összeg kifizetése: 

- 13. hónapot megelőzően (várakozási időt követően): 

25% 

- 12. hónapot követően: 50% 

- 24. hónapot követően: 100% 

Terminális állapot (a 24. hónapot követően) 

Milyen igényre nyújt 

megoldást? 
☐ Nyugdíj ☒ Család védelme 

☐ Kieső jövedelem 

pótlása 

☐ Gyermekről 

gondoskodás 

☐ Lakáscélú 

megtakarítás 

☒ Egyéb 

megtakarítási célok 

Milyen díjfizetési 

gyakorisággal érhető 

el? 

☒ Rendszeres 

díjfizetés 

☐ Egyszeri 

díjfizetés 
☐ Eseti díjfizetés 

Szeretne-e befektetési döntéseket hozni a megtakarításával kapcsolatban? 

(választól függően elérhető termék/ termékváltozat) 

1. Igen Jelen kockázati 

termék esetén nem 

értelmezhető. 

2. Nem 

3. Kötéskor nem tudja eldönteni 
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Pénzügyi ismerettől függően a termék/termékváltozat elérhetősége 

1. Nincs semmilyen befektetési ismeretem és tapasztalatom. 

Jelen kockázati 

termék esetén nem 

értelmezhető.  

2. Nem tanultam pénzügyi ismereteket, de tapasztalt vagyok a 

befektetések területén. 

3. Jártas vagyok a befektetési területen, de szívesen fogadok el 

tanácsokat. 

4. Pénzügyi ismereteim alaposak és döntéseimhez nem 

szükségesek javaslatok. 

Pénzügyi kockázatvállalási hajlandóságtól függően a termék elérhetősége 

1. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan nagyon 

alacsony hozam elérése érdekében nagyon alacsony kockázatot 

hajlandóak vállalni 

Jelen kockázati 

termék esetén nem 

értelmezhető.  

2. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan alacsony 

hozam elérése érdekében alacsony kockázatot hajlandóak 

vállalni. 

3. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt 

hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak 

vállalni. 

4. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan közepes 

hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak 

vállalni. 

5. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan jelentős 

hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak 

vállalni. 

6. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan magas 

hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni. 

7. Azon ügyfelek részére, akik hosszú távon várhatóan nagyon 

magas hozam elérése érdekében nagyon magas kockázatot 

hajlandóak vállalni. 

 

Jelen termék esetén nem célpiac: 

- az az ügyfélkör, amely nem egész életre szóló, hanem tartamos kockázati 

életbiztosítást keres, 

- aki 50 éves kor alatt keres egész életre szóló kockázati biztosítást, 

- akinek az alapbiztosítás mellett egyéb kiegészítő kockázatokra is igénye van, 

- aki megtakarítási célra keres biztosítási terméket (jelen kockázati terméknek nincs 

lejárati értéke). 

 

Értékesítési stratégia 

Értékesítés módja ☐ Tanácsadással  ☒ Tanácsadás nélkül  

Értékesítési 

csatorna 

☒ Saját hálózat ☒ Alkuszok ☒ Prémium 

☐ Online 
☒ Telefonos 

értékesítés 

☒ Ügyfélszolgálati 

irodák 

 

 


