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Aegon
Relax
Plusz

Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás
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Relax Bázis ÚJ!
Relax Bázis 2020.11.18.



Helping people achieve a lifetime of financial security

Relax Plusz

247.000,-Ft

2,3, %

49%

51%

40%

A tartam* szerinti megoszlás itt jóval
egyenletesebb, mint a többi
terméknél, mert itt nem az ügyfél (vagy
üzletkötő) dönt róla, hanem a
biztosított kora által meghatározott.
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Relax Plusz (NY-01)
Szerződők átlagos belépési kora

A szerződők átlagéletkora szerződéskötéskor 45 év. A szerződők közel fele a
40-es korosztályból kerül ki. Érdekes, hogy míg az 50 év alatti korosztálynál az
UL arány korosztályonként viszonylag egyenletes 36-38%, addig az 50+
korosztályban mindössze 28%. Hasonló tendencia figyelhető meg, csak kisebb
mértékben az UL szerződéseknél választott befektetési programnál is: az 50
év alattiaknál 72% felett választották a dinamikus programot, míg az 50+
korosztálynál csak 66% alatt.
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18-29 30-39 40-49 50-60 60+

NY-01 szerződők kötéskori életkora; átlag: 45 év
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Relax Plusz (NY-01)
Szerződők foglalkozás szerint és szerződő település típusa szerint

A szerződők foglalkozásáról közel 1/3 arányban nem rendelkezünk információval. A
leggyakoribb ismert foglalkozás az oktató 3,6%-kal.

tanár, oktató,
tanító

adminisztratív
alkalmazott bolti eladó ügyvezető ápoló, gondozó könyvelő betanított

munkás
kereskedelmi

egység vezetője adminisztrátor gépkocsivezető jogi személy /
nincs megadva

3,60% 3,10% 2,40% 2,30% 2,20% 1,80% 1,50% 1,50% 1,50% 1,30% 31,70%

Település típusa szerinti megoszlásban a legtöbben városokban laknak. A szerződők
95%-ban megegyeznek a biztosítottal. Ahol nem, ott az esetek többségében (77%)
házastársakról lehet szó, a többi esetben pedig gyerek/szülő viszonyról, vagy testvéri
kapcsolatról.

Szerződők foglalkozása

29%

26%
22%

16%

7%

NY-01 kötések a szerződő
településtípusa szerint

város

község

megyei jogú város

főváros

nagyközség
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Relax Plusz (NY-01)
Szerződők pénzügyi ismerete

A pénzügyi ismeretek alapján elmondható, hogy hagyományos megtakarítást leginkább a befektetési ismerettel és tapasztalattal nem
rendelkező ügyfelek választanak, míg dinamikus befektetési politikát a pénzügyi ismerettel rendelkező, javaslatokat nem igénylő ügyfelek.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pénzügyi ismereteim alaposak, és döntéseimhez nem szükségesek
javaslatok.

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

Nem tanultam pénzügyi ismereteket, de tapasztalt vagyok a befektetések
területén.

Tanultam pénzügyi ismereteket, de tapasztalatlan vagyok a befektetések
területén.

Nincs semmilyen befektetési ismeretem és tapasztalatom.

NY-01 szerződők pénzügyi ismerete

hagyományos konzervatív (UL) dinamikus (UL)



9UL / Hagyományos

Befektetési
egységekhez

kötött
MENEDZSELT UL

Hagyományos

Nyugdíjbiztosításaink
Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas

Nyugdíjbiztosítás
Relax Plusz

Nyugdíjbiztosítás
Relax Plusz

Nyugdíjbiztosítás
Relax Bázis

Nyugdíjbiztosítás
Relax Bázis
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Relax Bázis
Hagyományos, évi 1 % garantált hozam, + a többlethozam 100%

Relax Bázis
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Hagyományos 1% kamatgarancia + többlethozam 100%-a

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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https://www.aegon.hu/elet
biztositas/befektetesek/
hagyomanyos-
eletbiztositasok-jovairt-
hozama.html

www.aegon.hu/elet


1313Közös terméktulajdonságok: Relax Plusz és Relax Bázis
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Terméktulajdonságok
Közös jellemzők

Djfizetés
• Díjfizetési gyakoriság: havi, negyedéves, féléves, éves
• Díjfizetés módja: csekkes, csoportos beszedés, egyedi átutalás,

rendszeres bankkártyás

Díjnövelés
• Díjnövelés: Igen (biztosítás lejárati összegét növeli)
• Indexálás: Választható (KSH árindex +- 5 %)

• Minimális rendszeres díj: 13.500Ft/hó
• Minimális rendkívüli díj: 50.000 FtMinimális díjak
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Díjcsökkentés
A 3. biztosítási évforduló után

A mindenkori minimál díjig tudja
csökkenteni.

Megtakarítási díjrészt csökkenti
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Szüneteltetés

A 3. biztosítási évforduló után

Maximum 3-szor lehet a tartam alatt

Legfeljebb 6 hónapon keresztül

12 hónapnak el kell telni két szüneteltetés
között

Megtakarítási díjrészt szüneteltetheti
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Ami közös a 2 termékben
Díjmentesítés

12 hónap után
lehetséges

Aktuális
készpénzértéken

Rendkívüli díj fizethető
rá, az alap és a

kiegészítő biztosítások
megszűnnek

Ha a szerződés nem
alkalmas
díjmentesítésre, úgy a
biztosítás maradékjog
hiányában megszűnik
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Egyebek

Kockázatelbírás

Várakozási idő  6 hónap (kivéve baleset)
 a biztosító orvosi vizsgálat esetén eltekinthet tőle

 nem szükséges sem egészségi nyilatkozat, sem orvosi vizsgálat, vagy
 szükséges a biztosított egészségi nyilatkozata, vagy TUW

 ha a biztosítási összeg max. 1.000.000 Ft.,
 ha legfeljebb csonttörés és égés kiegészítő szerepel a

szerződésben.

Egészségi
nyilatkozat nélkül

köthető
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Kockázatelbírálási
Szabályok és
Változások

Aegon Kockázatelbírálás
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Kockázatelbírálás_Fontos Változás!

TUWTUWBKENY

KÖ≤20M 20M<KÖ
KÖ ≤30M

30M<KÖ
KÖ ≤60M

44 év alatt

44-54év

55 év felett

BKENY

TUWTUW

TUWTUW

TUWTUW

TUWTUW

TUWTUW
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• A telefonos kockázat
elbírálás  orvosi
vizsgálatnak minősül –
6 hónapos várakozási
időtől eltekintünk

• 15- 20 perces interjú

• Advance Medical Kft.
egészségügyi végzettségű
munkatársai végzik el

• Nem kell megrendelni, a
Front End automatikusan
megrendeli

Telefonos
kockázat
elbírálás -
TeleUW

Újdonság!
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Nyugdíjbiztosítások- Nézzünk a számok
mögé!
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Látjuk a jövő(nke)t?

Forrás: AEGON, Hitelintézeti Szemle

• A fejlett országokban ma élő gyerekek
közel kétharmada megéli a 100.
születésnapját

• 2025-re a 65 év felettiek száma a mai
390 millióról 800 millióra nő

• 2040-re az átlagos nyugdíjkorhatár
70 év lehet

• A nők 25-30%-kal kevesebbet
keresnek mint a férfiak, viszont az
átlagot tekintve 8 évvel tovább élnek
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Miért élnek tovább a nők? 
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Mennyi időt töltünk nyugdíjban?



26

Aktív kereset és a várható nyugdíj közötti
különbség

55 év felett az átlagos nettó jövedelem 218.000,- Ft/hó

Az átlagos öregségi nyugdíj 121.000,- Ft/hó

Különbség 97.000,- Ft/hó

Nők:
20 év nyugdíjban töltött évvel számolva, több

mint 23.000.000,- Ft a különbség

Férfiak:
16 év nyugdíjban töltött évvel számolva, több

mint 18.000.000,- Ft a különbség

Forrás: KSH, saját számítások
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Életszakaszok - öngondoskodás
Nyugdíj
+ felélés

Szocializáció +
tanulás

Munka +
felhalmozás

Munka +
családalapítás

65 év felett

45-65 év

0-25 év

25-45 év
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Friss kutatási eredmények egy nemzetközi felmérésből..

A munkavállalók
• Írásba foglalt nyugdíjtervvel csupán a válaszadók   13%-a rendelkezik -

Magyarországon 7 %-a rendelkezik .
• Arra a kérdésre, hogy milyen pénzügyi eszközökkel igyekeznek biztonságot

teremteni maguknak a nyugdíjas éveikre, a legtöbben az állami
nyugdíjrendszert említik (46 %), valamilyen saját megtakarításra a
válaszadók 30 % támaszkodna, míg a munkáltatói programok súlya 24 %.

• Ehhez képest Magyarországon 57 % épít elsősorban az állami pillérre,
miközben a saját megtakarításokat előtérbe helyezők aránya 29%,
a munkáltatókra is építőké pedig 15 %.



29Terméktulajdonságok – Relax Plusz,
Relax Bázis

Szerződő, biztosított

Alap
terméktulajdonságok

Egyéb tulajdonságok

• Megnevezés: Meghatározott tartamra szóló nyugdíjtbiztosítás

• Szerződő: természetes személy vagy gazdálkodó szervezet
• Biztosított belépési kora: 16-60 év (szerződéskötéskori

öregségi nyugdíjkorhatárnál legalább 5 évvel fiatalabb)
• Lejáratkor: 65 év

• Társbiztosított: nincs
• Biztosított csere: nincs
• Tartam: 5-49 év
• Haláleseti és maradandó egészségkárosodás szolgáltatás

választható az alapbiztosításban (0 Ft is lehet)
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Nyugdíjbiztosítási esemény-szolgáltatás

Lejárati (öregségi
nyugdíj) szolgáltatás

• A megtakarítási számlák aktuális, együttes értéke
• Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke

Saját jogú
nyugdíjellátási
szolgáltatás

• A megtakarítási számlák aktuális, együttes értéke
• Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke

Megváltozott
munkaképességhez
kapcsolódó
szolgáltatások

• 40-69 % között: a megtakarítási számlák aktuális, együttes értéke
+adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke

• 70 % fölött: a megtakarítási számlák aktuális, együttes értéke
+ adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke +fokozott
egészségkárosodás biztosítási összeg aktuális értéke (ha van)

Haláleseti
szolgáltatás

• A megtakarítási számlák aktuális, együttes értéke
• Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke
• A haláleseti biztosítási összeg aktuális értéke (ha van)
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Menedzselt Unit-linked fontosabb jellemzők

1. Befektetési szakemberek által
kezelt befektetési program választása

2. Programválasztás - szerződéskötéskor:

Konzervatív vagy
Dinamikus



32Konzervatív és Dinamikus program

A két befektetési
program
összehasonlítása
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Eszközosztály arányok

AEGON Relax Plusz

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 35% 35% 25% 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%
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Aegon Relax Plusz
Hagyományos

Aegon Relax Plusz
Hagyományos

• Hagyományos életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a

biztosító vállalja
• 1 % garantált hozam és

100% többlet hozam
jóváírás

• Hagyományos életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a

biztosító vállalja
• 1 % garantált hozam és

100% többlet hozam
jóváírás

Aegon Relax Plusz
Unit linked

Aegon Relax Plusz
Unit linked

• Unit-linked életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a

szerződő viseli
• Irányított, előre

meghatározott, életciklusos
portfólió

• Unit-linked életbiztosítás
• Befektetési kockázatot a

szerződő viseli
• Irányított, előre

meghatározott, életciklusos
portfólió

Hagyományos vs. unit-linked

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

AEGON Relax Plusz



3535Relax Plusz és Relax Bázis

Rendkívüli díjak

13. hónaptól
átkönyvelhető

Adó visszatérítésre
alkalmas rendkívüli

megtakarítási számla
Részvisszavásárlás

nincs

Azonnali hozzáférést
biztosító rendkívüli
számla
Visszavásárlás lehet

Rendkívüli díjjal
növelhető az
adójóváírás
és a lejárati összeg
Rész-visszavásárlás
nincs

Lejárati összeg
növelésére,
tartalékképzésre
A 13. hónaptól
átkönyvelhető díj az
adóviszatérítésre
alkalmas rendkívüli
számlára
Rész- visszavásárlás
igényelhető

Aegon Relax Plusz és Relax Bázis
Rendkívüli megtakarítási számlák
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Halálesetre
szóló

Rokkantságra
szóló

Kórházi napi
térítésre

Műtéti
térítésre

Kritikus
betegségekre

Szolgáltatás
finanszírozó

Egyéb

Bármely okú haláleset (KÉK)

Baleseti haláleset (BH)

Közlekedési baleseti
haláleset (KBH)

Megváltozott munkaképesség
(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)

Daganatos megbetegedés
(CC)
7 elemű kritikus betegség
(KR)
20 elemű kritikus betegség
(DD)

Aegon doktor (DR)

Betegszállítás (BSZ)

Házi vizit (HV)

Égés (ES)
Csonttörés (CS)

Gyerekekre szóló kiegészítő
(GYK)

Megváltozott munkaképesség
díjátvállalás (RDATV)

Kiegészítő biztosítások
AEGON Relax Plusz
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Bónusz

Ügyfél bónusz



3838Ügyfél bónusz

AJÁNDÉK Ügyfél Bónusz
Minimum 15 év és minimum
15.000 Ft/hó díj esetén
ajándékba adujuk a legkisebb éves
díjat a tartam végén.

A Relax Bázis
esetén már 10 éves

tartamtól járhat.



http://alkuszi.aegon.hu/termekek/szemelybiztositas
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Köszönöm a
figyelmet!
Gerencsér Zita

06-30/999- 8171
gerencser.zita@aegon.hu

http://alkuszi.aegon.hu/termekek/szemelybiztositas

