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Ma tegyünk a holnapért!

Miből lesz a cserebogár?
A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermeküket felkészítsék önálló életükre, és olyan lehetőségeket nyissanak meg számukra, 
amelyek megteremtik egy kiszámítható jövő alapjait. Hogy a történelemtudományok doktora vagy egy hiányszakma elismert szakembere válik-e belőlük, 
az – a tehetségen túl – a szülői útmutatáson, és az anyagi lehetőségeken is múlhat. 

Havi bruttó átlagbérek*

Legnépszerűbb TOP7 
felsőoktatási alapszak* 2019.

 Gazdálkodási és menedzsment
 Kereskedelem és marketing
 Mérnökinformatikus
 Ápolás és betegellátás
 Turizmus-vendéglátás
 Gépészmérnök
 Óvodapedagógus

Döntése gyermeke 
jövőjére és az Ön 
anyagi lehetőségeire 
is kihatással lehet!

*Forrás: Felvi.hu

*Forrás: fizetesek.hu 2019; KSH 2019. január-május gyorstájékoztató
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* Forrás: A felvi.hu weboldalon közzétett 2019-es adatok alapján
** Kollégiumi és lakásbérleti díjak átlagösszege, tömegközlekedési bérlet és menürendszeres étkezés alapján kalkulált átlagdíjak becsült összege

Hazai felsőoktatási tanulmányok költségei* (példaszámítás)

Jogász

Mérnökinformatikus

Fogorvos

Óvodapedagógus
tandíj: 780 000 Ft/6 félév, egyéb költségek: 2 970 000 Ft/6 félév 
Összesen: 3 750 000 Ft/6 félév

tandíj: 3 000 000 Ft/10 félév, egyéb költségek: 4 950 000 Ft/10 félév 
Összesen: 7 950 000 Ft/10 félév

tandíj: 13 500 000 Ft/10 félév, egyéb költségek** (lakhatás, étel, utazás): 4 950 000 Ft/10 félév (90 000 Ft/hó)
Összesen: 18 450 000 Ft/10 félév

tandíj: 1 710 000 Ft/6 félév, egyéb költségek: 2 970 000/6 félév 
Összesen: 4 680 000 Ft/6 félév
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Aegon Jövőtervező Taníttatás programok

Az időben elkezdett rendszeres havi megtakarítással a célok is könnyebben elérhetők

Alapozza meg gyermeke jövőjét!
A fiatalok előtt ma már számtalan lehetőség áll, de az első döntéseket még a szülőnek, Önnek kell meghoznia. Nyelviskolában vagy inkább 
magántanárnál tanuljon a gyermekem? Menjen, vagy ne menjen az 1 hónapos intenzív nyelvkurzusra Angliába? Kollégiumban lakjon az egyetem alatt, 
vagy béreljünk, esetleg vegyünk neki egy lakást, ami önálló felnőtt életének alapja lehet? Nem könnyű kérdések, sok múlhat rajtuk. Azonban fontos, hogy 
ezen döntéseket ne az anyagi keretek határozzák meg!

Előrelátó gondolkodással könnyebb! A hosszabb, ám belátható időtávra (5-25 év) tervezett rendszeres havi megtakarítással komoly anyagi segítséget 
nyújthat gyermeke taníttatásához, életkezdéséhez. Kitűzött céljaihoz és lehetőségeihez igazítva válasszon Taníttatás csomagjaink közül!

Aegon Jövőtervező életbiztosítás keretében választható Taníttatás programok

Szerződése rugalmasan alakítható

A fenti táblázatban ajánlott csomagok csak példaként szolgálnak, hiszen a végleges szerződés tartalma és a lejárati kifizetés mértéke is szabadon 
alakítható az Ön elképzelései szerint. A választott csomag jelentős anyagi segítséget nyújthat gyermeke taníttatásához, szakmai továbbképzéséhez, 
életkezdéséhez vagy akár más jövőbeni cél megvalósításához is.

Megtakarítás és életbiztosítás egyben!

Életbiztosítás, melyet élethelyzetéhez mérten személyre szabhat, és megtakarítási forma, melyet kockázatvállalási hajlandósága és céljai alapján 
választhat. Biztosítását 5-25 éves időtartamra kötheti, de ezen belül Ön választhatja meg, hogy milyen időtáv lenne Önnek ideális.
Készüljön fel az előre tervezhető és az előre nem látható eseményekre is! A Jövőtervező életbiztosításba a kiegészítő biztosítások által mindkét szülő és 
a gyermekek is bevonhatók, így megfelelő védelmet teremthet családja számára. 

Támogatjuk céljainak elérésében!

A legalább 15 000 Ft havi díjú és minimum 15 éves időtartamra kötött Aegon Jövőtervező életbiztosítás esetén a szerződés lejártakor 
ügyfélbónuszban részesül, melynek keretében egy éves biztosítási díjat jóváírunk szerződésén.

Csomag neve Kvalitás Program Talentum  Program Magister Program 
Megcélzott lejárati kifizetés gyermeke jövőbeli terveihez  3 000 000 Ft      5 000 000 Ft      7 000 000 Ft   

Biztosítási védelem a szülő számára
Haláleseti biztosítás    3 000 000 Ft        5 000 000 Ft        7 000 000 Ft   
Kötött lejáratú kiegészítő életbiztosítás (Term fix)*    3 000 000 Ft         5 000 000 Ft        7 000 000 Ft   
20 elemű kritikus betegségre szóló biztosítás    1 000 000 Ft         2 000 000 Ft        3 000 000 Ft    
TB rokkantságra szóló biztosítás    3 000 000 Ft         5 000 000 Ft   7 000 000 Ft   

* Kötött lejáratú kiegészítő életbiztosítás (Term fix): a biztosított halála esetén a megtakarítási és alapbiztosítási összegen túl, a biztosító megnöveli a szerződés számlájának 
 értékét ezen kiegészítő biztosítás aktuális biztosítási összegével, így lejáratkor a gyermek életkezdésére fordítható összeg is megnövekedik.

Jelen tájékoztató nem biztosítási ajánlat vagy felhívás szerződéskötésre, és nem tartalmazza a szerződés feltételeit, melyek megismerése nélkül nem javasolható a szerződéskötés.
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Egyéb

Műtéti térítésre

Az Aegon Jövőtervező életbiztosításról

Kórházi napi térítésre

Gyermek kiegészítők

Rokkantságra

Szolgáltatásfinanszírozó

Halálesetre

Kritikus betegségekre

 Égés 
 Csonttörés 
 TB rokkantság
 Baleseti

  keresőképtelenség
 Keresőképtelenség

 Műtéti térítés 
 Baleseti műtéti térítés 
 Női műtéti térítés 

 

 Kórházi napi térítés 
 Baleseti kórházi 

 napi térítés 
 Női kórházi 

 napi térítés 

 Jó- és rosszindulatú 
 daganatos megbetegedések
 Baleseti kórházi napi térítés
 Baleseti műtéti térítés
 Baleseti rokkantság
 Csonttörés, csontrepedés

 Megváltozott
  munkaképesség 
 Baleseti rokkantság 
 Közlekedési baleseti 

 rokkantság  

 Aegon Doktor 
 Betegszállítás 
 Házi vizit 

 Bármely okú haláleset
 Baleseti haláleset 
 Közlekedési baleseti haláleset 
 Kötött lejáratú kiegészítő

  életbiztosítás (Term fix)

 Daganatos megbetegedés 
 7 elemű kritikus betegség 
 20 elemű kritikus betegség
 Daganatdiagnosztika 

 és betegvezetés
(90 000 Ft/hó)

Kiegészítő biztosítások


