Aegon
Vitál Max
kockázati
életbiztosítás

Ma tegyünk a holnapért!
aegon.hu

Felkészülés a váratlanra
Többségünknek jól bejáratott rendszer szerint zajlanak a dolgos mindennapjai.
Igyekszünk munkánkban maximálisan helytállni, majd letéve a nap feszültségeit, teljes
odafigyeléssel családunk, gyerekeink, szeretteink felé fordulni, vagy épp magunkra fordítani
azt az én-időt, ami segít feltöltődni, regenerálódni. Ez az egyensúly azonban,
melyet nap mint nap próbálunk megteremteni, törékeny.

Mi van, ha valami váratlan történik?
Ha hirtelen megszakadnak
a rutinszerű dolgok, és ezzel együtt
szerettei jövője is bizonytalanná válik?

Aegon
A család biztosítója
A család jövőjéről gondoskodunk. Emberekről, akik összetartoznak és számíthatnak egymásra.
Ez nagy felelősséget jelent a mindennapokban, ezért segítünk anyagi biztonságot teremteni
ügyfeleinknek egy életen át. Gondoskodni a család biztonságáról – ez számunkra küldetés!

Gondoljon bele, mi lesz azután a családjával, ha bekövetkezik egy tragédia! Egy családtag elvesztését
semmi sem enyhítheti, viszont az életbiztosítás sokat segít az elkerülhetetlen anyagi terhek kezelésében.
A magas összegű kifizetések révén a család a megszokott életszínvonalán élhet tovább.
Amíg megteheti, addig gondoskodjon családja jövőjéről! Ebben segít Önnek az Aegon Vitál Max kockázati életbiztosítás.

Egy hosszan tartó betegség is
megterheli a család költségvetését!

Valamennyien arra törekszünk, hogy gyermekeinknek jó feltételekkel induljon felnőtt életük,
és még nagyobb esélyük legyen a teljesebb, boldog életre, álmaik megvalósítására.

Elég egy rossz lépés, egy hirtelen tett mozdulat és máris megtörténhet a baj. Hetekre, de akár
hónapokra is munkaképtelenné tehet egy betegség vagy baleset. Ezáltal jövedelmünk jelentősen
kevesebb lesz, kiadásunk viszont érezhetően megnövekedhet a gyógyulással kapcsolatos költségek
miatt. Azonban ennél nagyobb tragédia is történhet, mely akár halállal is végződhet. Mi történne,
ha ez bekövetkezne? Mi történne, ha a család elveszítené fő keresőjét, hátrahagyva szeretteit?
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A 3 leggyakoribb kritikus betegség Magyarországon

A családfenntartó
halála nagy terhet
ró a hátrahagyottakra!
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A probléma nagyobb, mint gondoljuk!
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Mindannyian sokat teszünk azért, hogy megfelelő anyagi hátteret teremtsünk magunknak
és szeretteinknek. Azonban bármikor bekövetkezhet egy véletlen baleset, egy váratlan
betegség vagy haláleset, s ilyenkor veszélybe kerül a család megélhetése.
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Ön hány évig vállalja az anyagi
felelősséget gyermekei jövőjéért?

Önmaga mellett kikről
kell még gondoskodnia?
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50 000 fő/év
a betegség halállal
végződik

Önnek ajánljuk az Aegon Vitál Max-ot, ha:
anyagi és eltartási felelősséggel tartozik szeretteiért;
stresszes életet él;
hitellel rendelkezik;
családjának anyagi biztonságot kíván garantálni arra az időre, amikor Ön már nem lesz ott, hogy segítse őket;
életbiztosításához baleset-és egészségbiztosítási szolgáltatásokat is igényelne.

Valós biztosítási védelem
az egész családnak
Az Aegon Vitál Max a haláleseti szolgáltatás
mellett, a kiegészítő biztosítások megkötésével
az esetenként tartós egészségkárosodással
járó helyzetekre kínál megoldást.

Az Aegon Vitál Max tisztán kockázati életbiztosítás:
elérhető áron biztosít védelmet a család számára;
minél egészségesebben él, annál kedvezőbb díjon köthető;
társbiztosítottra vonatkozó díj akár 8-57%-kal kedvezőbb lehet;
18-70 év közöttieknek;
5-40 évre köthető;
igényei szerint meghatározott – 3 millió forinttól induló – haláleseti kifizetést nyújt;
végstádiumú betegség esetén is nyújthat szolgáltatást;
élethelyzetének megfelelően széleskörű kiegészítő biztosítások segítségével
tehető még teljesebbé az Ön és családja védelme;
díjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves;
37. hónaptól a biztosítási összeg rugalmasan növelhető vagy csökkenthető
az Ön igényeinek megfelelően;
Papa-Mama szolgáltatás keretében szülő halála esetén rendkívüli,
1-3 millió forintos kifizetés jár, ha 1 év alatti gyermek van a családban;
bónusz jár a hűségért:
		
5. évtől az adott évben aktuális biztosítási összeget
		 5-5%-kal ingyenesen megemeljük 6 éven át.

Kiegészítő
biztosítások

Kórházi napi térítésre

Tegyen családja
még teljesebb védelméért!
Egy szerződésen belül 17 év alatti gyermekeit akár
5 féle, választható egészségi kockázatra biztosíthatja:
Jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedések
Baleseti kórházi napi térítés
Baleseti műtéti térítés
Baleseti rokkantság
Csonttörés, csontrepedés
Biztosítható gyermekek kora: 0-17 év
A gyermek 25 éves koráig tarthat a biztosítás
Biztosítható gyermekek száma: 1-10 gyermek
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Kritikus betegségekre
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Számoljon velünk!

Aegon Vitál Max díjkalkuláció 180 000 Ft/hó nettó keresettel rendelkező 35 éves személy részére

Gondolja végig, mekkora összegre van szüksége ahhoz,
hogy családja a megszokott életszínvonalon élhessen
a családfenntartó jövedelmének kiesése esetén is.

Halálesetre szóló biztosítás
(10 éves kieső jövedelem pótlására)

Baleseti rokkantság
Baleseti kórházi napi térítés
Kritikus 7 betegség
Műtéti térítés

Mekkora a családfenntartó havi nettó jövedelme?
Hány évig tartozik felelősséggel szeretteiért?
Kieső jövedelem összesen (214 400 Ft × 12 hónap × 15 év)
Mekkora hiteltartozása van?
Egyéb kötelezettségei?
Szükséges fedezet:

214 400 Ft
15 év
38 592 000 Ft
4 800 000 Ft
800 000 Ft
44 192 000 Ft

Havi biztosítási díj

21 600 000 Ft

6 990 Ft

7 000 000 Ft

910 Ft

700 000 Ft

490 Ft

13 000 Ft/nap

299 Ft

1 700 000 Ft

1 428 Ft

500 000 Ft

1 486 Ft

Kiegészítő biztosítások:
Baleseti műtéti térítés

Mekkora összegre van szüksége
a kieső jövedelem pótlására?

Biztosítási összeg

Gyermek kiegészítő*

886 Ft

Teljes havi díj

12 489 Ft

Aegon Vitál Max díjkalkuláció 350 000 Ft/hó nettó keresettel rendelkező 35 éves személy részére

Halálesetre szóló biztosítás
(10 éves kieső jövedelem pótlására)

Biztosítási összeg

Havi biztosítási díj

42 000 000 Ft

13 568 Ft

7 000 000 Ft

910 Ft

700 000 Ft

490 Ft

13 000 Ft/nap

299 Ft

1 700 000 Ft

1 428 Ft

500 000 Ft

1 486 Ft

Kiegészítő biztosítások:
Baleseti rokkantság
Baleseti műtéti térítés
Baleseti kórházi napi térítés
Kritikus 7 betegség
Műtéti térítés
Gyermek kiegészítő*
Teljes havi díj

886 Ft
19 067 Ft

* A gyermek kiegészítő biztosítás tartalma: jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedések (1 millió Ft); baleseti kórházi napi térítés
(13 000 Ft/nap); baleseti műtéti térítés (100 000 Ft); baleseti rokkantság (2 millió Ft); csonttörés és csontrepedés (9 000 Ft).

Megnöveljük biztosításának értékét!
A közös elköteleződés felelősséggel jár.
Az Aegon is felelősséget vállal családja anyagi
biztonságáért, így Aegon Vitál Max szerződéséhez
többféle ingyenes szolgáltatást adunk.

Díjazzuk hűségét:
Szerződéskötésének vagy a társbiztosított bevonásának 5. évfordulójától 6 éven át az adott
évben aktuális biztosítási összeg 5-5%-ával növeljük biztosításának értékét, amennyiben
a biztosított életkora a biztosítás kötésekor vagy biztosításba vonásakor 18-49 év közé esik.

Papa-Mama szolgáltatás:
A család fő keresőjének elvesztése egy kisgyermekes családot még súlyosabban érint.
A biztosított szülő halála esetén, abban az esetben, ha 1 év alatti gyermek van
a háztartásban, további anyagi támogatást adunk. A kifizetendő biztosítási
összeget 10%-kal megemeljük (min. 1.000.000 Ft, max. 3.000.000 Ft),
hogy enyhítsük a tragédia okozta terheket.

Megéri odafigyelnie az egészségére!
Amennyiben egészségtudatos életmódot folytat, óvja fizikai,
szellemi épségét, azt Társaságunk is honorálni fogja.
Most kedvezményt jelent az Ön egészsége:
Nem dohányzó ügyfeleinknek kedvezőbb díjat kínálunk!
Jó egészségi állapota alapján – egyéni elbírálás eredményeként – a biztosító megemelheti
a kezdeti biztosítási összeget, így változatlan díj mellett Ön magasabb védelmet kap.

Kezdje el most a felkészülést!
Ha felkeltettük érdeklődését, vagy szeretne többet megtudni az Aegon Vitál Max
kockázati életbiztosításról, kérjük, keresse bizalommal szakképzett tanácsadóinkat,
alkuszi partnereinket, akik az Ön igényeinek megfelelő javaslatokkal
segítik pénzügyi döntéseit.
További elérhetőségeink:
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06 1 477 4800
Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@aegon.hu
Online Ügyfélszolgálat: www.ugyfelszolgalat.aegon.hu
Facebook: www.facebook.com/aegon.biztosito

A biztosítási szerződés abban az esetben lehet megfelelő az Ön számára, ha azt valóban hosszabb távra, a feltételek,
szabályzatok teljes ismeretében köti meg. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a részletes feltételeket, nem ajánlat szerződéskötésre. Szerződése megkötése előtt mindenképpen tanulmányozza át Aegon Vitál Max
kockázati életbiztosításunk szabályzatát és függelékét!

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
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Az Ön tanácsadója:

