
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni  
egy életen át

RELAX PLUSZ 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
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Miről szól a tananyag?

Részletesen bemutatjuk a 
Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás tulajdonságait

� Szereplők
� Biztosítási események és szolgáltatások
� Tartam alatti lehetőségek
� A biztosítás számla- és költségszerkezetét
� Az adózási szabályokat
� A megtakarítás befektetési hátterét
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Mi jellemzi a magyar 
nyugdíjrendszert?

A jelenlegi felosztó-kirovó rendszer az aktív dolgozók befizetett 
járulékaiból finanszírozza az éppen nyugdíjas korú lakosság 
nyugdíját

A születésszám csökken és a társadalom öregszik, ami azt 
jelenti, hogy egyre kevesebb aktív dolgozónak kell eltartania 
egyre több nyugdíjast. Ezt pedig a felosztó-kirovó rendszer 
keretében finanszírozni egyre nehezebb. 
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Mi befolyásolja a nyugdíjak mértékét?

A nyugdíjak mértékét befolyásolja:
• Az aktív keresők száma
• A járulékok mértéke
• A nyugdíjasok száma

A gazdasági és demográfiai mutatók 
alapján az látható, hogy a pihenéssel 
eltölteni kívánt évtizedek anyagi 
biztonsága érdekében a majdani állami 
nyugdíjat érdemes saját megtakarítással 
kiegészíteni. 
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Kevesebb járulékfizető, több nyugdíjas …

Az átlagéletkor világviszonylatban folyamatosan nő. 
Ez jó hír, hiszen számíthatunk rá, hogy akár 20-25 
évet is élünk majd nyugdíjasként.

Bár a gyermekszületések száma az elmúlt években 
növekedett, ezzel együtt a népesség öregszik, így a 
várakozások szerint 
2050-ben 1 eltartottat 1,5 aktív keres őnek kell 
eltartani.

Az állam részéről a gyermekvállalási kedv 
ösztönzése megoldás lehet a jelenlegi 
nyugdíjkérdésre.
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Az állam támogatja a nyugdíjcélú öngondoskodást
Az Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosításra befizetett díjak után évente 20%-os, legfeljebb 130 ezer Ft 
adóvisszatérítéssel növelhető  a nyugdíj-megtakarítás.

Az adóhatóság abban az esetben utalja a szerződésre az összeget, ha
• A magánszemélynek összevont adóalapba tartozó jövedelme 

van,
• van megfelelő mennyiségű SZJA befizetése (kedvezmények 

levonása után is),
• a magánszemélynek nincs 1000 forintot meghaladó 

adótartozás a

A biztosító igazolást ad ki az adott évben befizetett rendszeres és a 
nyugdíjcélú rendkívüli díjakról. Az igazolás alapján rendelkezik az ügyfél 
az adóbevallásában az összeg utalásáról, ahol a következő adatokat 
kell megadnia: 

► biztosító megnevezése, 

► a biztosító pénzforgalmi számlaszáma, 
► szerződésszám.
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Nyugdíjcélú megtakarítások
Az állam által támogatott 3 nyugdíjcélú megtakarítás

Önkéntes 
nyugdíjpénztár

Nyugdíj-előtakarékossági 
számla (NYESZ)

Nyugdíjbiztosítás

Adókedvezmény 
mértéke/év

20%,
maximum 150 ezer Ft

20%,
maximum 100 ezer Ft

20%,
maximum 130 ezer Ft

együttesen a befizetett díjak 20%-a, de maximum 280 ezer Ft

Max.
adókedvezmény/év

750 ezer Ft 500 ezer Ft 650 ezer Ft

Várakozási idő 10 év

Munkáltatói 
befizetés 

Igen Nem Nem
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Ki veheti igénybe az adójóváírást?

Amennyiben a nyugdíjbiztosítás kockázati díjrésze 
az alapbiztosítás díjának 10%-át meghaladja, ez 
esetben az alapbiztosítás kockázati díjrészét 
meghaladó díjak után érvényesíthető az adó-
visszatérítés, tehát csak a megtakarítási díjrész után. 

Az adóhatóság által visszautalt adó a magánszemély 
biztosítási szerződéseire a magánszemély 
bevallásában tett rendelkezése alapján kerül 
kiutalásra.

Kiegészítő biztosítás díja után adójóváírás nem 
vehető igénybe!

Példa:

rendszeres díj 20.000 Ft, melyből a 
kockázati díjrész 4.000 Ft, így ebben az 
esetben a kockázati díjrész a 
rendszeres díj 20%-a. Adójóváírás 
ebben az esetben a kockázati díjon felüli 
rész, tehát 16.000 Ft után vehető 
igénybe.

Ha a kockázati díjrész kevesebb, mint 
10 %, pl. 1.800 Ft, akkor a teljes 
rendszeres díj után igénybe vehető az 
adójóváírás.



9

A szerződés szolgáltatás nélküli megszűnése esetén*…    
…vissza kell fizetni a korábban érvényesített adójóváírást 20% kamattal növelt összegben

• kamatadó 
• +adójóváírás 

20% büntetőkamattal növelten

• A megszűnést megelőző 5 éven belül fizetett 
rendkívüli díjakra kamatadó 

• +adójóváírás 20% büntetőkamattal növelten

Ha a levonandó összegre nincs fedezet, akkor a fennmaradó részt a szerződő magánszemélynek
kell megfizetnie a megszűnés évének bevallásával egyidejűleg.

*pl. díjnemfizetés, visszavásárlás

10 éven belül 10 év után 

10

1 10
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Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás
Öngondoskodással kell készülnünk az életünk nyugdíjas szakaszára is. A majdani nyugalom alapja a kiegyensúlyozott, biztos 
anyagi háttér.

Ki kell számolnunk a várható nyugdíjunkat és azt, hogy mennyi bevételre van szükségünk ahhoz, hogy ne kelljen alacsonyabb 
életszínvonalon élnünk, csupán azért mert nyugdíjasok lettünk. A jövőben hiányzó pénzösszeget a jelenben tudjuk félre tenni. 
Égető feladat a nyugdíjunkról való gondoskodás. Minél hamarabb gondolunk erre, annál kevésbé megterhelő részletekben 
tudjuk félretenni a hiányzó összeget.

A Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás azoknak szól, 
akik szeretnének takarékoskodni a nyugdíjas 
éveikre, hogy nyugdíjas korukban is biztos 
anyagi háttérrel rendelkezzenek. 

A Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás a megtakarítási 
lehetőség mellett életbiztosítási védelmet is 
nyújt.
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Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Címsor

A RELAX PLUSZ 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS 
JELLEMZŐI
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Szereplők

Szerződő
• A díjat fizeti és az adójóváírást 

igénybe veszi
• Lehet természetes személy, vagy 

gazdálkodó szervezet
• Személye cserélhető
• A szerződő és biztosított 

személye lehet ugyanaz, vagy 
eltérő

Lejárati kedvezményezett

• Megegyezik a biztosítottal
• Ő az, aki jogosult a szolgáltatásra

Lehet 
azonos

vagy eltérő

Biztosított (1 f ő)
• Ő a szerződés alanya, vele állunk 

kockázatban (18-60, 65 év 
Természetes személy, aki nem 
nyugdíjas és nem 
egészségkárosodott személy 

• Személye nem cserélhető
• Társbiztosított bevonása nem 

lehetséges

Haláleseti kedvezményezett
• Jelölhető, vagy az örökös.
• Természetes, vagy jogi személy is 

lehet
• Személye cserélhető, de írásban 

kell jelezni. Akár több is jelölhető
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Belépési és aktuális életkor

Biztosított belépési kora: 18-60 év (szerződéskötéskori 
öregségi nyugdíjkorhatárnál legalább 5 évvel fiatalabb) 
Lejáratkor a biztosított a 65. életévét tölti be.

Magyaroroszágon az öregségi nyugdíjkorhatár 
jelenleg 65 év.

Belépési életkor: A szerződéskötéskor a biztosított életkorát a biztosító úgy határozza meg, hogy a 
technikai kezdet dátumának évszámából kivonja a biztosított születésének évszámát. Nyugdíjbiztosítási 
szerződés esetében, ha a biztosított születési dátumának hónapja és a technikai kezdet hónapja nem 
azonos, úgy a biztosító által az első biztosítási évben a díjszámításhoz használt életkor azonos a második 
évben használt életkorral. 

Aktuális életkor: A biztosítás tartama során a biztosított mindenkori aktuális életkorát úgy kell 
meghatározni, hogy a biztosított belépési korához hozzáadódik az eltelt teljes biztosítási évek száma.



14

Biztosítási összeg és tartam

A tartam:
5-47 évig terjedhet , de az ügyfél által nem választható, a lejárat minden esetben az ügyfél nyugdíjas korának 
betöltéséig tart. 

Mivel a Nyugdíjbiztosítási szerződés a kötéskor aktuális hivatalos nyugdíjkorhatárig tart (jelenleg 65 év), a 
nyugdíjkorhatár, szerződési időszak alatti kitolásának nincsen hatása a lejáratra.

Nyugdíjbiztosítási szerz ődés utolsó éve: A nyugdíjbiztosítási szerződés utolsó éve a biztosítás utolsó 
évfordulója és a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok szerint érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított 
általi betöltésének napja között eltelt idő, amely lehet tört év is.

Biztosítási összeg: 
A szerződés megköthet ő biztosítási összeg nélkül is (akár 0 Ft haláleseti és 0 Ft egészségkárosodási 
összeg). Amennyiben az ügyfél biztosítási összeggel köti meg a szerződést, úgy a biztosítási összegek:
Életbiztosítás esetén: Min: 100 ezer Ft
Maradandó egészségkárosodás esetén: Min. 100 ezer Ft 
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Kockázatviselés, technikai kezdet

Aláírás napja: 
2019.12.10

Kockázatviselés kezdete: 
2019.12 11, 00:00

Technikai kezdet: 
2020.01.01

Technikai kezdet hónap/nap = Biztosítási évforduló 

Biztosítási évforduló: 
2021.01.01

Indexáló levél 60 
nappal évforduló előtt
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Biztosítási események és szolgáltatások

A lejárati, azaz öregségi 
nyugdíjszolgáltatás

Megváltozott 
munkaképességhez 
kapcsolódó szolgáltatások

Saját jogú nyugdíjellátási 
szolgáltatás

Haláleseti szolgáltatás

Az Aegon Nyugdíjbiztosításra akkor szolgáltatunk, ha a szerződő rendszeresen fizeti a díjat, és a feltételek 
szerinti biztosítási esemény bekövetkezik. Az alapbiztosítás négy szolgáltatást tartalmaz. A felsoroltak közül 
csak egy szolgáltatás igénybevételére van lehetőség. A biztosító teljesítésére – a haláleseti szolgáltatást kivéve 
– a nyugdíjbiztosítási szerződés egész tartama alatt a biztosított jogosult (ideértve az adó- visszatérítésre 
jogosító befizetések terhére eszközölt visszavásárlást és részvisszavásárlást is).
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Biztosítási események és szolgáltatások

A lejárati, azaz öregségi nyugdíjszolgáltatás: 

Biztosítási esemény: A szerződés létrejöttekor Magyarországon érvényes 
öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi elérése. A biztosítási esemény 
bekövetkezésének időpontja: a szerződés létrejöttekor hatályos jogszabályok 
szerint érvényes öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napja, feltéve, hogy a 
biztosítás még érvényesen fennáll. 

Szolgáltatás: a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító a megtakarítási 
alapszámlák, az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla, és az esetleges 
rendkívüli megtakarítási számlák lejárat időpontjában érvényes aktuális, együttes 
értékét fizeti ki.



18

Biztosítási események és szolgáltatások

Saját jogú nyugdíjellátási szolgáltatás
Például a nők 40 év jogviszony után saját jogon mehetnek nyugdíjba. 

Biztosítási esemény: a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzése, 
feltéve, hogy azt még a biztosított életében a biztosítónak bejelentették, valamint hogy a 
biztosítás még érvényesen fennáll. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja: az 
illetékes hatóság által kiállított nyugdíjmegállapító határozat biztosítóhoz történő 
bejelentésének napja, feltéve, hogy a határozat még a szerződés tartama alatt jogerőre 
emelkedik. 

Szolgáltatás: a biztosítási esemény bejelentésekor a biztosító a megtakarítási alapszámlák, 
az adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla, és az esetleges rendkívüli megtakarítási 
számlák bejelentés időpontjában érvényes aktuális, együttes értékét fizeti ki. 
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Biztosítási események és szolgáltatások

Megváltozott munkaképességhez kapcsolódó szolgáltatáso k

Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítás tartama alatt bekövetkező, az illetékes 
hatóság által jogerősen megállapított, legalább 40%-os maradandó egészségkárosodása , 
amennyiben azt még a biztosított életében a biztosítónak bejelentették, valamint hogy a 
biztosítás még érvényesen fennáll. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja: az 
egészségkárosodást megállapító határozat biztosítóhoz történő beérkezésének napja, feltéve 
hogy a határozat jogerőre emelkedik .

Mérsékelt egészségkárosodás: Az egészségkárosodás mértéke 40-69 % közötti
Szolgáltatás: a biztosító a megtakarítási alapszámlák, az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla, és 
az esetleges rendkívüli megtakarítási számlák bejelentés időpontjában érvényes aktuális, együttes értékét 
fizeti ki. 

Fokozott egészségkárosodás: Az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja a 70%-ot. 
Szolgáltatás: a biztosító 
a) a fokozott egészségkárosodás esetére meghatározott biztosítási összegnek a biztosítási esemény 

időpontjában aktuális értékét, valamint 
b) b) a megtakarítási alapszámlák, az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla, és az esetleges 

rendkívüli megtakarítási számlák bejelentés időpontjában érvényes aktuális, együttes értékét fizeti ki.
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Biztosítási események és szolgáltatások

Haláleseti szolgáltatás

Biztosítási esemény: a biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkező halála. A 
biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja: a haláleset időpontja.

Szolgáltatás: a biztosítási esemény bejelentésekor a biztosító 
a) a halálesetre meghatározott biztosítási összegnek a biztosítási esemény időpontjában 

aktuális értékét , valamint 
b) b) a megtakarítási alapszámlák, az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla, és az 

esetleges rendkívüli megtakarítási számlák bejelentés időpontjában érvényes aktuális, 
együttes értékét fizeti ki.

Alapbiztosítás: bármely okú halál esetén 1 M Ft biztosítási összegig egészségi nyilatkozat 
nélkül is köthető.
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10 éven belüli szolgáltatás: járadékfizetés  

2025.
/vagy korábbi 

halál időpontjáig/ 

Nyugdíjbiztosítási szerződés 

2015
.

Járadékfolyósítás: 

A járadékot az esemény 
bekövetkeztét követően 

legalább

a szerződés 
létrejöttét ől számított 

10. év végéig
vagy a biztosított korábbi 
haláláig kell folyósítani.

Saját jogú 
nyugellátás 

igénybevétele: 

2020

Ha a járadékszolgáltatás egy hónapra jutó összege az 5 .000 forintot nem éri 
el, a járadékszolgáltatás – a szerz ődés létrejöttét ől számított 10. év letelte 
előtt - egy összegben is teljesíthet ő.

Adójóváírás

Lejárati (öregségi 
nyugdíj) 

szolgáltatás

Saját jogú 
nyugdíjellátási 
szolgáltatás
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Díjfizetés

A szerződés egy meghatározott tartamra szóló, rendszeres biztosítási díjas nyugdíjbiztosítás

Minimális rendszeres díj: 
13.500 Ft/hó vagy annak gyakoriság szerinti többszöröse (a kiegészítő biztosításokkal együtt)

Díjfizetés módja: 
csoportos beszedés, egyedi átutalás, rendszeres bankkártyás, csekkes, 

Díjfizetési gyakoriság: 
éves, féléves, negyedéve, havi
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Indexálás

A szerződő minden évben, az alapbiztosítási szerződés évfordulóján az 
alap- és kiegészítő biztosítások díjait növelheti (indexálhatja) a biztosító által 
ajánlott mértékben. 

A biztosító minden évben meghatározza az indexálás mértékét, amiről az 
ügyfelet a biztosítási évforduló előtt 60 nappal értesíti. Az indexáláshoz a 
biztosító a KSH által megállapított, a tárgyévet megelőző naptári évre 
vonatkozó éves fogyasztói árindex (infláció) mértékét veszi alapul, amelytől 
lehetősége van +/- 5%-kal eltérni.

Ezzel az ügyfél megtakarításait, valamint a biztosítási összeget értéken 
tartja.

Az indexálás nem kötelező az ügyfél részére, amennyiben nem szeretne 
ezzel a lehetőséggel élni, úgy az évforduló előtt maximum 30 nappal kell ezt 
jeleznie a biztosító felé írásban.
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Díjelmaradás
Díjelmaradás esetén a biztosító felszólítást küld, amelyben legalább 30 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. Amennyiben a 
szerződés nem alkalmas díjmentesítésre, a 30 napos póthatáridő eredménytelen elteltével a póthatáridőt követő hónap végén 
megszűnik. A biztosító kockázatviselése az alap és kiegészítő biztosítások vonatkozásában az első elmaradt rendszeres díj 
esedékességi napjának 24. órájára visszamenő hatállyal szűnik meg. (A megszűnés az adójóváírások 20%-kal növelt összegű 
visszafizetését eredményezik.)
A szerződő a megszűnés napjától számított 120 napon belül, írásban kérheti a kockázatviselés helyreállítását (reaktiválás)
Amennyiben díjelégtelenség miatt megszűnik a szerződés (vagyis nincs mód díjmentesítésre), ezt követően reaktiválásra 
kerül sor, a reaktiválás évében befizetett díj után nem igényelhető adóvisszatérítés.
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Tartam alatti lehetőségek – megtakarítás növelése

Díjnövelés: az ügyfél a megtakarítási díjrészét növelheti bármikor a tartam alatt, 
ami növeli a teljes megtakarítását. Következő díj esedékességét megelőzően 30 
nappal írásban kell jeleznie a biztosító felé.

Rendkívüli díjbefizetés: min. 50.000 Ft
I. Azonnali hozzáférésű rendkívüli díj (likvid, nincs adójóváírás)
II. Adó visszatérítésre alkalmas rendkívüli díj (nem hozzáférhető, van 

adójóváírás)
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Tartam alatti lehetőségek – Díjfizetési nehézség esetén

I. Díjcsökkentés

II. Díjszüneteltetés (megtakarítási díjrész szüneteltetése)

III. Díjmentesítés

IV. Részvisszavásárlás

V. Visszavásárlás

Az ügyfelünket tájékoztatnunk kell arról, hogy bármel yik lehet őséget is választja 
a kitűzött céljától el fog távolodni, a nyugdíjas éveire t örtén ő megtakarított 
összeg valószín űleg csökken.
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Díjcsökkentés
A szerződés 3. évfordulóját követően lehetősége van a díjat csökkenteni úgy, hogy – az alap-
és kiegészítő biztosítás kockázati díjai és a biztosítási összegek változtatása nélkül – a 
megtakarítási díjrészt, vagyis a biztosítás lejárati összegét csökkentse. 

A szerződő a következő díj esedékességét legalább 30 nappal megelőzően kell írásban 
értesítse a biztosítót a kérelméről.

A rendszeres biztosítási díj a csökkentés után sem lehet alacsonyabb a minimális díjnál 
(jelenleg 13.500 Ft)

A megtakarítási díjrész csökkentése által változhat a visszaigényelhető adó mértéke is.

37. hó
Pl. Az ügyfél 20 000 Ft havi díjat fizet, melyből 15 000 Ft a 
megtakarítási díjrész és 5 000 Ft a kockázati díjrész. 

Díjcsökkentés után legalább 8 500 Ft megtakarítási díjrészt 
és továbbra is 5 000 Ft kockázati díjrészt kell fizetnie, hogy 
a minimáldíjat elérje.
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Megtakarítási díjrész szüneteltetése
A díjrendezett szerződés esetén a 3. biztosítási évfordulót követően kérhető a 
szüneteltetés. A kérelem bejegyzésének napját követő díjfizetési gyakorisági 
fordulótól a rendszeres díj a kockázati díjak mértékére csökkent a 
szüneteltetés végéig. 

A szüneteltetése legfeljebb 6 hónapon keresztül lehetséges, de legfeljebb az 
esedékes biztosítás évfordulóig. 

A szüneteltetés a biztosítási tartam során legfeljebb három alkalommal 
lehetséges úgy, hogy két szüneteltetési időszak között legalább 12 
megtakarítási díjrésszel is megfizetett hónapnak kell eltelnie. 

A szüneteltetés lejártával a biztosító a díjat az eredeti nagyságára visszaállítja 
és erről a szüneteltetés végét megelőzően 30 nappal értesítést küld a 
szerződőnek.

12 hónapnak el kell telnie a 
szüneteltetések között

Legfeljebb 6 hónapon 
keresztül, de legfeljebb a 

biztosítási évfordulóig

A 3. biztosítási évfordulótól a 
tartam során legfeljebb 

háromszor kérhető

37. hó Pl. Az ügyfél 20 000 Ft havi díjat fizet, melyből 15 000 Ft a 
megtakarítási díjrész és 5 000 Ft a kockázati díjrész. 

Díj szüneteltetése alatt az 5 000 Ft kockázati díjrészt 
továbbra is fizetnie szükséges.
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Díjmentesítés

Azon alapszerződésre kérhet ő díjmentesítés , melynek tartamából 12 hónap már eltelt, és amelyre 
az első éves díj befizetésre került.
- A kérelem beérkezésének napján az aznap aktuális készpénzértéken díjmentesül a szerz ődés . 
- A díjmentesítést követően a biztosító – sem az alap, sem a kiegészítő biztosítások tekintetében –

díjbefizetésre nem tart igényt.
- A biztosító jogosult a Díjmentesített szerz ődés fenntartási költségét és számlavezetési 

költséget levonni . A díjmentesített szerződés mindaddig fennmarad, míg a Lejárati többletdíj 
számlán felhalmozott megtakarítás fedezetet teremt a költségek levonására. 

- Ha a megtakarítás nem teremt fedezetet ezen költségek levonására, a biztosítási szerződés a 
szerződés készpénzértékének kifizetésével megszűnik. 

- Ha a szerződés nem alkalmas díjmentesítésre, úgy a biztosítás m aradékjog hiányában 
megszűnik.

- Rendkívüli díj fizethető továbbra is, ami után akár adójóváírás is igénybe vehető.

13. hó Pl. Az ügyfél 20 000 Ft havi díjat fizet, melyből 15 000 Ft a 
megtakarítási díjrész és 5 000 Ft a kockázati díjrész. 

Díjmentesítés után nincs díjfizetési kötelezettsége, de 1 000 
Ft fenntartási díjat és számlavezetési díjat felszámít a 
biztosító.
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Visszavásárlás
Folyamatos díjfizetés esetén a 13. hónaptól, amennyiben az első éves díj befizetésre került kérhető a 
visszavásárlás.

A szerződés visszavásárlási összege (visszavásárlási érték) az Ügyfélérték számlán nyilvántartott 
aktuális készpénz érték és a Lejárati többletdíj számla valamint az esetleges rendkívüli megtakarítási 
számlák visszavásárlási költséggel csökkentett értéke. Teljes visszavásárlás esetén a rendkívüli 
számlák visszavásárlási értékét (2500 Ft) is levonjuk.

A kalkuláció értéknapja a visszavásárlási igény beérkezésének időpontja. 

A szerződés visszavásárlással maradékjogok nélkül megszűnik. 

A biztosító teljesítésére – a haláleseti szolgáltatást kivéve – a nyugdíjbiztosítási szerződés egész 
tartama alatt a biztosított jogosult (ideértve az adó-visszatérítésre jogosító befizetések terhére 
eszközölt visszavásárlást és rész-visszavásárlást is)

Visszavásárlás esetén az adójóváírások 20%-kal növelt összegét 
vissza kell fizetni az Adóhatóságnak, melyet a Biztosító törvényi 
kötelezettségénél fogva levon a kifizetendő összegből, valamint 

kamatadó fizetési kötelezettség is felmerülhet.
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Rész-visszavásárlás

A szerződőnek bármikor lehet ősége van írásbeli nyilatkozattal rész-
visszavásárlást kezdeményezni az Azonnali hozzáférést bizto sító rendkívüli 
megtakarítási számla terhére. 

Rész-visszavásárlás esetén a biztosító az alapbiztosítás különös feltételeinek 
Függelékében meghatározott Rész-visszavásárlási költséget a számláról levonja. 

A szerződő az esedékes díj(ak) elmaradása, vagy díjfizetésre szóló felszólító esetén 
a póthatáridő alatt is rész-visszavásárlást igényelhet. Ebben az esetben a biztosító az 
elmaradt, esedékes biztosítási díjakat (a hátralék teljes összegét) a kifizetésre kerülő 
összegből levonja

Az Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számláról történő kifizetés nem
eredményezi az adójóváírások visszafizetési kötelezettségét. A részvisszavásárlás 
kamatadó fizetési kötelezettséget eredményezhet, melyet a Biztosító levon.
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Számlák
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A pénz útja
Rendszeres díjak 

Kamatmentes díjszámla

A  biztosítás 
kockázati díja

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Ügyfélérték 
számla

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Adó 
visszatérítés-
re alkalmas 
rendkívüli 

megtakarítási 
számla

(részvisszavás
árlás nincs)

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla 
(részvisszavá
sárlás lehet)

Rendkívüli díjak 
NAV
Adó-

visszatérítés 

Adó-
visszatérí-

tés 
kezelésére 
szolgáló 
számla

Megtakarítási alapszámlák Rendkívüli megtakarítási 
számlákKöltségek

13. hó
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Kamatmentes díjszámla

Rendszeres díjak 

Kamatmentes díjszámla

• A Kamatmentes díjszámlára befizetett díjból 
esedékességekor levonásra kerül a biztosítási díj 
kockázati díjrésze, a szerz ődéskötési (a szerződés 
kezdeti időszakában) és az adminisztrációs költség , 
továbbá az Ügyfélérték számlára kerül ő díjrész , amely 
a szerződés készpénzértékét növeli, valamint a 
Többletdíj számlára kerül ő díjrész .

• A Kamatmentes díjszámlán befektetés nem történik , 
kamatot nem számol el a biztosító utána.

• Az esedékessé még nem vált, előre megfizetett díjat a 
biztosító kamatmentes befizetésként kezeli, amelyek a 
díj esedékességéig a Kamatmentes díjszámlán 
maradnak.

Az ügyfél rendszeres díja a kamatmentes 
díjszámlára érkezik, ami egy nyilvántartási számla
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Megtakarítási számlák
Rendszeres díjak 

Kamatmentes díjszámla

Ügyfélérték 
számla

• Ügyfélérték számla (megtakarítási számla)
• A biztosítási szerződés aktuális készpénzértékének 

nyilvántartására szolgáló hely. (Ez a visszavásárlási 
érték alapja.)

• Az Ügyfélérték számlán kerül nyilvántartásra és 
befektetésre az esedékes és befizetett rendszeres 
biztosítási díj(ak) készpénzértéke.

• A számlavezetési költség az ügyfélérték számláról a 
37. hónaptól kerül levonásra minden hónap utolsó 
napján.

• A biztosítási szerződés teljes visszavásárlása 
esetén a biztosítási szerződés aktuális 
készpénzértéke a szerződő részére kifizetésre kerül

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Megtakarítási alapszámlák
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Megtakarítási számlák
Rendszeres díjak 

Kamatmentes díjszámla

Ügyfélérték 
számla

Lejárati többletdíj számla
• A rendszeres biztosítási díj kockázati díjrésze 

és az Ügyfélérték számlára kerülő díjrésze, 
valamint a Szerződéskötési költség és az 
Adminisztrációs költség feletti díjrész 
befektetésére és nyilvántartására szolgáló hely.

• A biztosító a Többletdíj számláról minden hónap 
utolsó napján levonja a Számlavezetési 
költséget.

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Megtakarítási alapszámlák
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Adó 
visszatérítés-
re alkalmas 
rendkívüli 

megtakarítási 
számla

(részvisszavás
árlás nincs)

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla 
(részvisszavá
sárlás lehet)

Rendkívüli díjak 

Rendkívüli megtakarítási 
számlák

13. hó

A rendszeres biztosítási díjon felül, a szerződés tartama 
alatt fizetett – rendkívüli díjbefizetésként azonosított –
biztosítási díjat a biztosító – a rendszeres biztosítási 
díjaktól elkülönítve – Rendkívüli megtakarítási számlán 
tartja nyilván.

A rendkívüli díjakat  1 % adminisztrációs költség terheli.

Rendkívüli megtakarítási számlák
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Adó 
visszatérítés-
re alkalmas 
rendkívüli 

megtakarítási 
számla

(részvisszavás
árlás nincs)

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla 
(részvisszavá
sárlás lehet)

Rendkívüli díjak 

Rendkívüli megtakarítási 
számlák

13. hó

Az Adó-visszatérítésre alkalmas rendkívüli megtakarítási számlára 
befizetett rendkívüli díjak után a szerződő adó-visszatérítést igényelhet 

Az Adó-visszatérítésre alkalmas rendkívüli megtakar ítási számla 
terhére a szerz ődő a tartam során rész-visszavásárlást nem 
igényelhet.

A biztosító az Adó-visszatérítésre alkalmas rendkívüli megtakarítási 
számláról minden hónap utolsó napján levonja a Számlavezetési költséget

Rendkívüli megtakarítási számlák

A szerződés teljes visszavásárlása esetén a biztosító az Adó-visszatérítésre 
alkalmas rendkívüli megtakarítási számla értékéből, amennyiben az erre 
fedezetet nyújt, a tartam során a szerződésre befolyt adójóváírások és 
büntetőkamatok összegét visszafizeti az adóhatóság részére. Amennyiben a 
számla értéke nem nyújt elégséges fedezetet a visszafizetésre, úgy a biztosító 
a szerződő felé történő elszámoláskor a kifizetett összegből a teljes 
adótartozás összegét levonja. Amennyiben az elszámoláskor az adótartozást 
nem tudja maradéktalanul levonni, úgy a biztosító értesíti a szerződőt az 
adótartozás mértékéről. 
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Adó 
visszatérítés-
re alkalmas 
rendkívüli 

megtakarítási 
számla

(részvisszavás
árlás nincs)

Azonnali 
hozzáférést 

biztosító 
rendkívüli 

számla 
(részvisszavá
sárlás lehet)

Rendkívüli díjak 

Rendkívüli megtakarítási 
számlák

13. hó

Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számla

• A szerződő a befizetett rendkívüli díjakra vonatkozóan a tartam során 
rész-visszavásárlást igényelhet. A rész-visszavásárlás költség 
mértékét az alapbiztosítás különös feltételeinek Függeléke 
tartalmazza.

• A biztosító az Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási 
számláról minden hónap utolsó napján levonja a Számlavezetési 
költséget.

Rendkívüli megtakarítási számlák

• A szerződő a szerződés 13. hónapjától kérheti az Azonnali 
hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási számlán felhalmozott 
összeg teljes vagy részleges átkönyvelését az Adó-visszatérítésre 
alkalmas rendkívüli megtakarítási számlára. Az átkönyvelt összegre 
lehet adójóváírást igénybe venni.

• Az átkönyvelés részvisszavásárlásnak minősül, kamatjövedelem 
keletkezése estén kamatadó kerül levonásra. 
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Adóvisszatérítés kezelésére szolgáló számla NAV
Adó-

visszatérítés 

Adó-
visszatérí-

tés 
kezelésére 
szolgáló 
számla

• A NAV-tól érkező adó-visszatérítés összegét kezeli a biztosító ezen a számlán

• A szerződés teljes visszavásárlása esetén a biztosító a számla értékéből, 
amennyiben az erre fedezetet nyújt, a tartam során a szerződésre befolyt 
adójóváírások és büntetőkamatok összegét visszafizeti a NAV részére. 

• Amennyiben a számla értéke nem nyújt elégséges fedezetet a visszafizetésre, 
úgy a biztosító a szerződő felé történő elszámoláskor a kifizetett összegből 
levonja az adótartozás mértékét. Amennyiben az elszámoláskor az adótartozást 
nem tudja maradéktalanul levonni, úgy a biztosító értesíti a szerződőt az 
adótartozás mértékéről.

• Az adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról a biztosító minden hónap 
utolsó napján levonja a Számlavezetési költséget
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Rendszeres díjak 

Kamatmentes díjszámla

A  biztosítás 
kockázati díja

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Ügyfélérték 
számla

Lejárati 
többletdíj 

számla 

Megtakarítási alapszámlák

Rendkívüli megtakarítási 
számlák

Kamatmentes díjszámla – Nyilvántartási számla: 
A szerződésre beérkező díjak kezelésére és 
elszámolására szolgáló nyilvántartási hely.

Ügyfélérték számla  - A szerződés 
készpénzértékének nyilvántartása és befektetése

Lejárati többletdíj számla – Kockázati díj + 
Költségek + Ügyfélérték számla levonása után 

fennmaradó rész

A számlák újra….



4242

Költségek
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Költségek

Díjjal 
arányos 

költségek 
(ezek a 

folyamatos 
költségek)

• Szerződéskötési költség
• Működési költség
� Adminisztrációs 

költség
� Számlavezetési 

költség 

Díjjal nem 
arányos 

költségek
(ezek az ügyfél 

aktivitással 
kapcsolatos 
költségek) 

• Díjmentesített szerződés 
fenntartási költsége

• Rész visszavásárlási költség 
• Kötvényesítési költség: 30 

napon belüli felmondáskor 
• Befektetési egységek 

átcsoportosításának költség
• Visszavásárlási költség 
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A kockázati díj

Kamatmentes 
díjszámla

A  biztosítás 
kockázati díja

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Költségek

A biztosítás kockázati díja:

- A kockázati tényezők, a szerződés tartama, valamint az alap- és kiegészítő 
biztosítások különös feltételei alapján vállalt szolgáltatások és a biztosító 
kockázatban állásának éves ellenértéke, amelynek gyakoriság szerinti részletét 
a biztosító a díj esedékességekor levonja a Kamatmentes díjszámláról.

- Díjmentesített biztosítási szerződés esetében a biztosító kockázati díjat sem az 
alap-, sem a kiegészítő biztosítások vonatkozásában nem szed be.

- Az alapbiztosítás kockázati díjának mértékét a Függelék tartalmazza.
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A költségek – Szerződéskötési költség

Kamatmentes 
díjszámla

A  biztosítás 
kockázati díja

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Költségek

A biztosítási díjjal arányos költség. 
A szerződéskötés első éveiben közvetlenül a szerződés létrejöttével kapcsolatban 
felmerülő költségek fedezete, amely a szerződés Függelékében meghatározott 
időtartam alatt a Kamatmentes díjszámlára befizetett díjból a díjesedék esség 
időpontjában kerül levonásra. 
A Szerződéskötési költség levonásának alapja a kockázati díjrésszel csökkentett 
esedékes rendszeres díj. 
A szerződéskötési költség mértékét és levonásának időtartamát az alapbiztosítási 
szerződés különös feltételeinek Függeléke tartalmazza. 
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A költségek – Adminisztrációs költség

Kamatmentes 
díjszámla

A  biztosítás 
kockázati díja

Szerződéskötési
költség

Adminisztrációs 
költség

Költségek

A biztosítási díjjal arányos költség, az életbiztosítási szerződéssel 
kapcsolatban a biztosítónál felmerült igazgatási és működési költségek 
fedezete, mely a Kamatmentes díjszámla befizetett díjból a díjesedékesség 
időpontjában kerül levonásra. 
Az Adminisztrációs költség az alapbiztosítási szerződés különös feltételeinek 
Függeléke tartalmazza:
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Egyéb költségek – Vagyonkezelési költség

Mindazon költség, amely a befektetett díjak befektetésével, a befektetések kezelésével kapcsolatban a 
biztosítón kívül álló feleknél (pl. Alapkezelő, Forgalmazó stb.) merült fel. 
A vagyonkezelési költség a befektetett vagyon arányában felszámított költség. A vagyonkezelési költség 
befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eseté n a mögöttes befektetési alapokból kerül 
levonásra, a nettó eszközérték már tartalmazza. A vagyonkezelési költség szerződés-kötéskori mértékét a 
Függelék tartalmazza, és mivel annak mértékét a biztosítón kívül álló fél határozza meg, annak 
módosulásáról a biztosító a szerződőket a honlapján, valamint évfordulókor az éves értesítőben írásban 
tájékoztatja.
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Egyéb költségek – számlavezetési költség

A befektetett vagyon arányában felszámított költség. amelyet a biztosító a szerződés kezdetétől a 
Többletdíj számláról, Rendkívüli megtakarítási számlákról, valamint – nyugdíjbiztosítási szerződés esetében 
– az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról minden hónap utolsó napján levon. 
A biztosító az Ügyfélérték számláról a szerződés 37. hónapjától érvényesíti a Számlavezetési költséget a 
fentiekkel azonos módon. A Számlavezetési költség mértéke minden számla tekintetében azonos, amelyet a 
Függelék tartalmaz:
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Díjjal nem arányos – ügyfél aktivitáshoz kötött 
költségek
Rész-visszavásárlási költség: A rész-visszavásárlási költség az a költség, amelyet a biztosító rész-
visszavásárlása esetén az Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számláról levon. A rész-visszavásárlási 
költség mértékét az alapbiztosítási szerződés különös feltételeinek Függeléke tartalmazza.

Visszavásárlási költség (Egyszeri díjmentesítési költ ség): A biztosítási szerződés visszavásárlása vagy 
díjmentesítése során felszámított egyszeri költség, amely a szerződés megszűnése illetve díjmentesítésekor 
a Többletdíj számláról kerül levonásra. A visszavásárlási költség mértéke a biztosítási szerződés 
megkötésekor választott tartam és a tartamból a visszavásárlás, illetve díjmentesítés időpontjában 
aktuálisan eltelt biztosítási évek száma határozza meg. A visszavásárlási költség mértékét az alapbiztosítási 
szerződés különös feltételeinek Függeléke tartalmazza.
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Díjjal nem arányos – ügyfél aktivitáshoz kötött 
költségek
Díjmentesített szerz ődés fenntartási költsége: D íjmentesítést követően felszámított költség, amely a Többletdíj 
számláról kerül levonásra. Díjmentesített szerződés fenntartási költségének mértékét az alapbiztosítási szerződés 
különös feltételeinek Függeléke tartalmazza. (Jelenleg: 1.000 Ft/hó)

Kötvényesítési költség: Amennyiben a szerződés a kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belüli felmondás 
alapján szűnik meg, úgy a befizetett díjból levonásra kerül a kötvényesítési költség, amelynek mértékét a Függelék 
tartalmazza: 10.000 Ft (jelenleg)

Befektetési egységek átcsoportosításának költsége/B efektetési program váltás költsége: Befektetési 
egységekhez kötött életbiztosítási szerződés esetében a szerződő választja ki az általa kívánt befektetési 
összetételt vagy Befektetési programot. A szerződő által kezdeményezett befektetési egységek átcsoportosítása 
esetén az új befektetési összetétel hatályba lépésekor az adott számláról a Befektetési egységek 
átcsoportosításának költsége levonásra kerül. A Befektetési egységek átcsoportosításának költsége mértékét a 
Függelék tartalmazza. Az automatikus eszközalap átcsoportosítás (életkor szerinti) befektetési program szerint 
ingyenes. 
Az ügyfél által kezdeményezett befektetési program váltás költsége a megtakarítási alapszámlák és rendkívüli 
megtakarítási számlák vonatkozásában: 0,5%-a, az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról nem kerül 
levonásra. Online programváltásra nincs lehetőség
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A költségek levonása

Kamatmentes díjszámla

Ügyfélérték számla 

Lejárati többletdíj számla 

Adó visszatérítésre alkalmas 
rendkívüli megtakarítási 

számla

Azonnali hozzáférést 
biztosító rendkívüli számla

Adó-visszatérítés kezelésére 
szolgáló számla

Szerződékötési
költség

A  biztosítás
kockázati díja

Adminisztrációs 
költség

Számlavez.ktg
37. hónaptól

Számlavezetési 
költség

Számlavezetési 
költség

Számlavezetési 
költség

Számlavezetési 
költség

Díjmentesített 
szerződés 

fenntartási ktsg

Rész 
visszavásárlási 

ktsg

Visszavásárlási 
ktsg

Befektetési 
egységek 

átcsop. ktsg

Rendkívüli díj 
adminisztrációs 

költsége

Rendkívüli díj 
adminisztrációs 

költség

Befektetési 
egységek 

átcsop. ktsg

Befektetési 
egységek 

átcsop. ktsg

Befektetési 
egységek 

átcsop. ktsg

Megoldás elméleti háttere

Vagyonkezelési 
költség

Vagyonkezelési 
költség

Vagyonkezelési 
költség

Vagyonkezelési 
költség

Vagyonkezelési 
költség
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Ügyfél tájékoztatás – Index levél I.
Ügyfeleink részére a biztosítási 
év vége előtt legkésőbb 60 
nappal tájékoztatást küldünk 
szerződéséhez kapcsolódó index 
mértékéről, a biztosítási díj 
módosításáról és az új biztosítási 
díjhoz tartozó biztosítási 
összegekről, valamint a 
megtakarításának az értékéről, a 
rendkívüli megtakarítás 
befizetésének lehetőségéről, az 
adó-visszatérítés mértékéről.

Próba Egon ……
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Ügyfél tájékoztatás – Index levél II.

Az index levélben tájékoztatjuk az ügyfelinket továbbá a megtakarításán adott elszámolási 
időszakban elért hozamról, a megtakarításának aktuális értékéről.
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Ügyfél tájékoztatás – Index levél III.
Az index levél melléklete tartalmazza továbbá az ügyfél szerződésével kapcsolatban felmerült 
költségek szerkezetét, azok mértékét.

Ügyfeleinket már a szerződéskötéskor tájékoztatnunk kell arról, hogy a szerződésével 
kapcsolatban a teljes tartam során milyen mértékű költségek merülnek/merülhetnek fel, így 
biztosítva számukra a teljeskörű tájékozottságot.
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TKM – Teljes költség mutató

A TKMNy a megtakarítási életbiztosítási termékekre számolt olyan mutató, amely egy százalékos 
érték segítségével megmutatja a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit és amely tartalmazza 
a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. Megmutatja, hogy adott 
feltételezések mellett közelítőleg mekkora hozamveszteség éri az ügyfelet egy elméleti, 
költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott klasszikus/ vagy unit 
linked nyugdíjbiztosítási terméken érte el. 

A TKMNy segítségével egyszerűbben össze tudjuk hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált 
nyugdíjbiztosítások költségszintjeit. 

A nyugdíjbiztosítások esetében a TKM számítás figyelembe veszi 
e termékcsoport jellegzetességét, – miszerint az jellemző módon 
nyugdíjba vonuláskor szolgáltat – annak érdekében, hogy 
pontosabb tájékoztatást nyújtson az ügyfelek számára. A 
megkülönböztethetőség érdekében a nyugdíjbiztosítások esetén a 
TKM helyett a TKMNy jelölést alkalmazzuk. 
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TKM – Teljes költség mutató
Típuspélda*: Nyugdíjbiztosításnál 45-50-55 éves belé pési korral számolnak.

·  a biztosítás időtartama rendszeres díjas szerződéseknél így 20-15-10 év

·  a biztosítási rendszeres díja havi 25 000 forint,

·  havi díjfizetésű, ahol a díjfizetés átutalással történik.

A TKMNy a biztosítási feltételek szerint kötelezően választandó minimális biztosítási fedezetek kockázati 
díját veszi figyelembe költségként. 

Relax Plusz hagyományos biztosítás

10 év 15 év 20 év

4,25% 3,18% 2,96%

Relax Plusz UL biztosítás

10 év 15 év 20 év

4,08-4,69% 3,03-3,58% 2,80-3,38 %

*A szerződés egyedi jellemzőinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is 
eltérhetnek a közölt TKMNy értéktől.
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TKM tájékoztató

Ügyfeleink a TKM tájékoztatókat 
elérik folyamatosan a biztosító 
honlapján az alábbi linkeken is:

Hagyományos életbiztosítás TKM 
értékei:
https://www.aegon.hu/eletbiztositas/klasszikus-
nyugdijbiztositasi-termekeink-tkm-ertekei/relax-
plusz-hagyomanyos-nyugdijbiztositas-tkm-
ertekei.html

Befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás TKM értékei 
https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesi-
egysegekhez-kotott-nyugdijbiztositasok-tkm-
ertekei/relax-plusz-nyugdijbiztositas-tkm-
ertekei.html
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Várakozási idő és
kockázatelbírálás
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Várakozási idő
Az ajánlattétel napjától 6 havi várakozási idő áll fenn, 
amelytől a biztosító orvosi vizsgálat esetén eltekinthet. Ha a 
biztosítási esemény a várakozási időn belül következik be, a 
biztosító nem köteles a haláleseti biztosítási szolgáltatás 
fizetésére. Ilyen esetben a biztosító a szerződés 
készpénzértékét és a Lejárati többletdíj számla aktuális 
értékét, valamint a rendkívüli megtakarítási számlák értékét 
fizeti ki a kedvezményezettnek. 

A biztosító a várakozási időtől eltekint, ha a biztosítási 
esemény a kockázatviselés tartama alatt történt balesettel 
összefüggésben következett be. 

A szerződő és a biztosított a biztosító előírásaitól eltérő 
esetben is kezdeményezheti saját költségére a biztosító által 
meghatározott – a kockázatelbíráláshoz szükséges szintű –
orvosi vizsgálat elvégzését.

6 hó
várakozási idő

Orvosi vizsgálat, 
valamint baleseti halál 

esetén nincs 
várakozási idő
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Kockázatelbírálás
Relax Plusz nyugdíjbiztosítás egészségi nyilatkozat 
nélkül is köthető, amennyiben:
- Az alapbiztosítás biztosítási összege max. 1.000.000 

Ft, és
- A BH és a BR biztosítási összege max. 3.000.000 Ft, 

és 
- A BMT biztosítási összege max. 500.000 Ft, és
- A BKN biztosítási összege max. 10.000 Ft, és
- Ha legfeljebb ES, CS, KBH, KBR, BJOV kiegészítő 

szerepel a szerződésben.
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Kiegészítő biztosítások

Bármely okú 
haláleset (KÉK)
Baleseti haláleset 
(BH)

Közlekedési baleseti
haláleset (KBH)

TB rokkantsági 
ellátás(TB)

Baleseti 
rokkantság (BR)
Közlekedési 
baleseti 
rokkantság (KBR)

Kórházi napi térítés 
(KN)

Baleseti kórházi napi 
térítés (BKN)

Női kórházi napi térítés 
(WKN)

Műtéti térítés (MT)

Baleseti műtéti térítés 
(BMT)

Női műtéti térítés 
(WMT)

Aegon doktor (DR) 

Betegszállítás (BSZ)

Házi vizit (HV)

Égés (ES)

Csonttörés (CS)

Gyermek 
kiegészít ők

Daganatos 
betegség (CC) 
7 elemű kritikus 
betegség (KR) 

20 elemű kritikus 
betegség (DD)

.

Egyéb kiegészít őkSzolgáltatás 
finanszírozók

Daganatdiagnosztika 
és  betegvezetés (ON)

Kritikus 
betegségek

Haláleseti
kiegészít ők

Megváltozott 
munkaképesség

Kórházi napi térítés Műtéti    
térítés

Keresőképtelenségre 
szóló napi térítés (JOV)

Baleseti kerképt. szóló 
napi térítés BJOV) 

Jó- és rosszindulatú    
daganatos megbetegedések

Baleseti kórházi napi térítés

Baleseti műtéti térítés

Baleseti rokkantság

Csonttörés, csontrepedés
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Ügyfélbónusz
Az Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás utolsó 
évfordulóján (legalább 15 éves biztosítási időszak és 
minimum 15 ezer Ft/hó díj esetén) ügyfélbónusszal 
ajándékozzuk meg az ügyfeleinket. A feltételek 
teljesítése esetén egy éves biztosítási díjat írunk jóvá 
szerződésén, amely tovább gyarapítja az ügyfél 
megtakarítását. 

Az ügyfélbónusz a biztosításra fizetett legalacsonyabb, 
1 hónapra eső díj összegének 12-szerese. 

Pl: ha a legalacsonyabb negyedéves díj 60 ezer Ft, 
ennek az 1 hónapra eső díja 20 ezer Ft. Az utolsó 
biztosítási évfordulón 240 ezer Ft (12 * 20 ezer Ft) 
bónusz írunk jóvá.

Ügyfélbónusz csak az öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltése esetén jár, illetve ha a biztosítási esemé ny 
a bónusz jóváírását követ ően következik be, akkor 
a bónuszt nem vonjuk vissza.

Az ügyfélbónusz nem kerül jóváírásra, 
• díjnemfizetés miatti megszűnés, 
• megtakarítás szüneteltetése, 
• díjmentesítés, 
•a biztosítási szerződés visszavásárlása esetén
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Befektetési háttér
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0%

20%

40%

60%

80%

Első éves díjrész Második éves
díjrész

Harmadik és
minden azt követő

éves díjrész

20%
50%

80%

A szerződés készpénzértékének képzése 

Az UL szerződések esetében a Bit előírja, hogy a biztosító a kockázati díjrésszel csökkentett díj  
meghatározott %-át be kell fektesse:

A biztosító a szerződő által 
választott befektetési 
mód és program szerint 
befekteti az Ügyfélérték 
számlán a befizetett 
megtakarítást

Befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetében ha a szerződő él a maradékjogával (pl. visszavásárlás), 
akkor az elszámolás alapja legalább a szerződés készpénzértékének aktuális számlaértéke.
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Hagyományos 

befektetési mód

• A befektetési kockázatot a biztosító 
vállalja 

• 1 % garantált hozam és 100% többlet 
hozam jóváírás

• Nagy biztonság, alacsonyabb hozam 
mellett

Unit linked 
befektetési mód

• Befektetési kockázatot a szerződő viseli
• Irányított, előre meghatározott, 

életciklusos portfólió 
• Magasabb hozamlehetőséget kínál
• Nincs tőke- és hozamgarancia

Hagyományos vs. unit-linked befektetési mód?

BEFEKTETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA:
szerződés tartama > 10 év, akkor az utolsó 5 évben
szerződés tartama < 10 év, akkor az utolsó 3 évben

https://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/hagyomanyos-eletbiztositasok-jovairt-hozama.html

Ügyfeleinknek lehetősége van tájékozódni a hagyományos befektetési mód esetén jóváírt hozamokról az alábbi linken:

Valamint az UL biztosításokhoz havonta feltöltésre kerül a PKR-be a „Hozamriport”, ahol az elért múltbeli 
hozamokról tájékozódhat minden tanácsadó.
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Unit-linked fontosabb jellemzők

1. Az Aegon alapkezelő szakemberei kezelik az eszközalapokat, illetve a mögöttes 
befektetési alapokat, így nem kell az ügyfélnek figyelnie a pénzügyi híreket, mert az 
Aegon szakértői menedzselik megtakarítását.

2. Programválasztás – szerződéskötéskor. Befektetési kockázattűrő képességéhez 
igazodva kétféle befektetési programból választhat az ügyfél:
• Dinamikus 
• Konzervatív

3. A program indulási eszközalapja függ: 
• a lejárati tartamig hátralévő teljes biztosítási évek számától 
• a választott program típusától

4. Rendkívüli díj befektetése: kettővel alacsonyabb kockázatú eszközalapba történik

5. Egyre alacsonyabb kockázatú eszközalapba kerülnek a befektetési egységek
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Kockázat

Magasabb

Alacsony

40% 35% 20%
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Aegon Tempo eszközalapok

Mikor válasszuk?
Ha az ügyfél hajlandó befektetési kockázatot vállalni , és a magasabb hozamok reményében 
az Aegon befektetési szakembereire bízza megtakarításának kezelését. 

A befektetések hátterében az Alapkezelő által létrehozott esernyőalap kialakítására kerül sor. 
A 10 vegyes összetételű befektetési alapok (alapok alapja) 10 eltérő kockázati szinten, mögöttes 
Aegon befektetési alapokba és likvid eszközökbe fektetnek. 

1. Aegon Tempó Allegro Alapokba Fektet ő Részalapok 
Magas hozam lehetősége, magas kockázattűrő képességgel, de a 
részvénybefektetéshez képest alacsonyabb kockázattal

2. Aegon Tempó Moderato Alapokba Fektet ő Részalapok 
Magas hozampotenciál, biztonságos befektetésre törekvőknek – kötvény, pénzpiaci 
alap, abszolút hozamú befektetési alapok.

3. Aegon Tempó Andante Alapokba Fektet ő Részalapok 
Kockázatkerülő ügyfeleknek, de a betéti kamatoknál magasabb hozam lehetőségével.
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Korábbi eredmények

Az eszközalapok árfolyamtörténete 
megtalálható a 
http://www.aegon.hu/arfolyamok/ honlapon.

A Tempo befektetési alapok célja, hogy minden 
időtávon infláció feletti hozamot biztosítsanak! 

Az ügyfélnek nem kell figyelnie rá, és a 
megtakarítása egyre kisebb befektetési 
kockázattal rendelkező eszközalapba kerül 
befektetésre
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Aegon Tempo Eszközalapok

•Alapok alapja konstrukció, sok éve létező, jól 
teljesítő befektetési alapokból építkeznek, mindig 
az adott időtávnak megfelelő kockázati súllyal 
összeválogatva 

•elsősorban Aegon befektetési alapokat 
tartalmaznak

•az Alapkezelő a Befektetési Bizottság döntései 
alapján a piaci kilátásokat figyelembe véve hozza 
meg döntéseit, a régiós-, valamint eszközallokációt 
a Befektetési Bizottság határozza meg

•minimum havi rendszerességgel döntéshozatal az 
alapkezelő összes portfoliókezelőjének 
bevonásával 

Milyen befektetési alapokba kerülnek az egyes eszközal apok? 
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A befektetési program változtatása

A szerződő a tartam közben – de a szerződés 
kezdetétől eltelt minimum 25. hónaptól, évente 
egyszer, a szerződésének évfordulójára –
megváltoztathatja a befektetési programot, 
figyelembe véve, hogy a program 
megváltoztatásával a szerződésen lévő 
hozamnyereséget, vagy hozamveszteséget is Ő 
vállalja. 

A Befektetési Program megváltoztatása esetén is 
csak a kívánt másik Befektetési Program előre 
meghatározott eszközalapjába kerülhetnek át a 
befektetések. 

A befektetési program megváltoztatása költséggel 
jár, ezért fontos, hogy a befektetéseket ne a 
visszatekintő befektetési teljesítmények alapján 
ítéljük meg! 

Hagyományos
befektetési mód

Unit linked
befektetési mód

Konzervatív 
befektetési program

Dinamikus
befektetési program

25. hónaptól

Befektetési mód

BEFEKTETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA:
tartam > 10 év, akkor az utolsó 5 évben
tartam < 10 év, akkor az utolsó 3 évben
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Grafikonrajzoló

http://www.aegon.hu/arfolyamok/
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Függelék: A biztosítási szerződés része, amely tartalmazza a 
biztosítási szerződés kockázati díjának, költségeinek mértékét, 
az alapbiztosítás kezdeti biztosítási összegét, valamint a 
minimális biztosítási díj mértékét. A biztosító módosítás esetén a 
szerződőt köteles az éves értesítőben legalább a módosítás 
hatálybalépése elött 60 nappal tájékoztatni.

Általános befektetési szabályok: A biztosítási szerződés azon 
része, mely meghatározza többek között a befektetési mód, 
program választását, változtatását, a hozamszámítást,

Különös feltételek: Az alapbiztosítás különös feltételei 
határozzák meg többek között, hogy a biztosítási szerződésben 
ki lehet biztosított, milyen tartamra köthető, mik az 
alapbiztosítás biztosítási eseményei.

Szabályozási háttér
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Befektetési politika

Ügyfeleink az eszközalapok 
befektetési politikájáról a biztosító 
holnapján olvashatnak részletes 
információkat. Minden eszközalapra 
külön-külön kerül a mögöttes 
befektetési politika meghatározásra.

https://www.aegon.hu/page/3?s=befektet%C3%
A9si+politika
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KID – Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentum

Az értékesítési szakaszban, a szerződéskötés el őtt 
kell átadni , és a dokumentum a fogyasztó 
döntéshozatalát segíti azzal, hogy rövid és áttekinthet ő 
módon mutatja be a termék legfontosabb 
tulajdonságait. 

Segíti az ügyfél döntéshozatalát.

Használható: 
� Adott termékkel  kapcsolatos tájékozódáshoz
� Különböző befektetési termékek 

összehasonlításához 
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Mit tartalmaz a KID?
� Milyen termékről van szó? A konkrét termék típusa, (befektetési) céljai, fogyasztói célcsoport 

jelzése, futamidő. A biztosítási szolgáltatást is itt kell ismertetni. 

� Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kapok cserébe? Melyek a teljesítménnyel 
kapcsolatos forgatókönyvek?

� Mi történik, ha a termék előállítója nem tud fizetni? A lehetséges befektetővédelmi, illetve 
garanciarendszerekről kell tájékoztatást adni. 

� Milyen költségek merülnek fel? Tételesen felsorolandók a felmerülő közvetlen és közvetett, 
egyszeri és ismétlődő költségek. Ezen túlmenően fel kell tüntetni az összesített 
költségmutatót is.

� Meddig tartsam a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez? Fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy van-e elállási időszak, illetve tájékoztatni kell az ajánlott vagy esetleg 
kötelező minimális tartamról. Ismertetni kell továbbá a korábbi megszüntetés 
következményeit. 

� Melyek a panasztétel lehetőségei? Értelemszerű a kitöltés, más jogszabályokban már 
előírtakhoz hasonlóan.
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Összefoglalás I.
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Összefoglalás II.
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Érvek a nyugdíjbiztosítás mellett

- Élhet a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó 20%-os adóvisszatérítés lehetőségével, mellyel évente 
legfeljebb 130 000 forinttal gyarapíthatja megtakarítását. 

- Minél korábban indítja el nyugdíjbiztosítását, várhatóan annál nagyobb összeggel egészítheti ki 
nyugdíját. 

- Az Aegon Relax Plusz segítségével már 18 éves korban elindítható ez a megtakarítási forma. 
Ugyanakkor, egészen 60 éves koráig megkötheti a nyugdíjbiztosítást, kihasználva az 
adóvisszatérítést. 

- Választható hagyományos vagy befektetési egységekhez kötött megtakarítási forma. 
- Amennyiben magasabb, kiterjedtebb biztosítási védelmet szeretne, igényei szerint kiegészítő 

biztosításokkal bővítheti szerződését. 
- Rendszeres díjfizetésen túl eseti vagy rendkívüli befizetéssel növelheti az adóvisszatérítés összegét 

és egyúttal a megtakarítását is. 
- A feltételek teljesítése esetén egy éves biztosítási díjat írunk jóvá   bónusz formájában a szerződésén, 

amely tovább gyarapítja megtakarításait!
- Az Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás mellett Önnek lehetősége van a 65. életévének betöltésekor 

igénybe venni a megtakarítást és élvezni a gondtalan nyugdíjas éveket, még akkor is, ha a 
nyugdíjkorhatár időközben változna



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni  
egy életen át

Köszönöm a figyelmet!


