
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni 

egy életen át

Aegon Jövőkép 
befektetési egységekhez 
kötött életbiztosítás
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Széles körű eszközalap kínálat
10 Tempo + 15 egyéb eszközalap 

• A Tempo sorozat 10 menedzselt eszközalapja

• Az Aegon befektetési alapkezelő versenyképes 
befektetési alapjai 

- Intézményi sorozatok (Pro sorozat)

• Válogatott hazai és nemzetközi befektetési 
alapkezelők kínálata

Szabadon választható, átváltható, 

átirányítható
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Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. 

Az Év Alapkezelője 2021-ben ismét az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
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Olyan eszközalapokat is kínálunk, amelyek mögött 
külső alapkezelők befektetési alapjai állnak

• JP Morgan (USA)

- Célkitűzésük, hogy a legnagyobb pénzügyi szolgáltató cég legyenek a 
világon, több mint 100 országban vannak jelen. Sokan úgy tekintenek rá, mint 
a gazdaság állapotát híven tükröző barométerre. 2021-es I. negyedévében 
robosztus teljesítményt értek el.

• Fidelity Investments (USA)

- A világ egyik legsokszinűbb pénzügyi szolgáltatója. Alapvető küldetésük, hogy 
segítsék az ügyfeleket pénzügyi céljaik elérésében – 2,5 millió ügyfél

• HOLD Alapforgalmazó Zrt. 

- Privát vagyonkezelést folytat akár online

- Többször elnyerte a legjobb privát banki szolgáltató címet

• OTP Alapkezelő Zrt.

- OTP Csoport tagja

• SPDR alapok „spider”

- USA-ban, Európában, Ázsiában forgalmazott alapok családja
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25 eszközalap 
1. Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF)

2. Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF)

3. Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF)

4. Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)

5. Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF)

6. Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF)

Tempó 01

Tempó 02

Tempó 03

Tempó 04

Tempó 05

Tempó 06

Tempó 07

Tempó 08

Tempó 09

Tempó 10

1. Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)

2. Fidelity Global Multi Asset Income Abszolút Hozamú Pro Eszközalap 

(HUF)

3. Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)

4. HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)

5. HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)

6. HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)

7. JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)

8. OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)

9. SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)

Aegon eszközalapok

Válogatott alapkezelők befektetési alapjait tartalmazó eszközalapok 
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Aegon Jövőkép 
életbiztosítás – TR10

A gondoskodás magunkról és szeretteinkről 
örömöt és biztonságot ad
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Alapbiztosítási esemény és szolgáltatás

Első 3 évben

Halál Lejárati 

szolgáltatás

30. évforduló

Aktuális 

megtakarítás

Aktuális 

biztosítási 

összeg, ha van

Aktuális 

megtakarítás

Célok 

teljesültek/teljesülnek

Közlekedési 

baleseti halál

Aktuális 

megtakarítás
Aktuális 

biztosítási 

összeg, ha van

1.000.000 Ft

15. évben
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Díjfizetés

• Minimális rendszeres díj: 360.000 Ft/ év 
30.000 Ft/ hó

• Minimális rendkívüli díj: 100.000 Ft

• Díjfizetési gyakoriság: éves, féléves, 
negyedéves, havi 

• Díjfizetési mód:  rendszeres utalás, 
bankkártyás (BB-Aegon hitelkártya), 
csoportos beszedés

- Csekkes díjfizetési lehetőség nincs!
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Tudnivalók a díjról

Figyelni érdemes többek között:

• Szüneteltetés – kiegészítők díja marad

• Rendkívüli díj
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Beépített ingyenes biztosítási védelem

• 1 millió Ft-os közlekedési baleseti 
halálesetre szóló biztosítás fixen az első 3 
biztosítási évre jön létre, majd megszűnik,

- nincs külön díja, 

- nem indexálódik, 

- nem módosítható a tartama során.

Az infogomb alatt ez lesz a megjelenő 

szöveg: „Ingyenes kiegészítő, 1 m Ft 

biztosítási összeggel, fix 3 éves időtartamra 

mely közlekedési baleseti halál esetén fizet.”
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Kiegészítő biztosításokkal magasabb védelem

Baleseti haláleset (BH)

Bármely okú haláleset 
(KÉK)

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 

kiegészítők

Daganatos 

betegség (CC) 

7 elemű kritikus 

betegség (KR) 

20 elemű kritikus 

betegség (DD)

.

Egyéb kiegészítőkSzolgáltatás 

finanszírozók

Daganatdiagnosztika 

és  betegvezetés (ON)

Kritikus 

betegségek

Haláleseti

kiegészítők

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

Közlekedési baleseti
haláleset (KBH)

Term Fix (TX)
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Jövőkép - befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás 

Az új Jövőkép életbiztosítás 

kizárólag UL biztosításként 

indítható és később sem 

alakítható át hagyományos 

biztosítássá.

*Akinek hagyományossá való átalakításra van szüksége, 

Jövőtervezőt kössön változatlanul.

A Jövőkép életbiztosítás lényege a válogatott nemzetközi befektetési 

alapkezelők eszközalap kínálata.
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COVID záradék

• A bármely okú halál kockázat esetén a hat hónapos 
várakozási idő helyett 30 nap várakozási időt 
alkalmazunk a COVID-19-cel összefüggő eseményekre. 

• (Ez értelemszerűen azokra a szerződésekre, illetve biztosítási 
komponensekre igaz, ahol van várakozási idő, tehát nem került sor 
orvosi vizsgálatra vagy TUW-ra.)
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Ügyfélbónusz

• Újdonság a lépcsőzetes ügyfélbónusz, amely a hűséges 
ügyfeleknek jár 

• Mértéke:

Az esedékességig fizetett legkisebb 

havidíj 12-szeresének a 

meghatározott %-a

Ügyfélbónusz 

mértéke

60% 50% 25%

Esedékesség
10. 

évforduló

15. 

évforduló

20. 

évforduló
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Az Online ügyfélszolgálat 
lehetőségei

• Ügyfélnek jó, mert

- Kényelmes és gyors szolgáltatás

- A világ bármely részéről el lehet érni

- Saját biztosításaikról tudnak érdeklődni

- Bármikor megnézhetik, hogy áll a befektetésük

- Tudnak eszközalapok között váltani ingyenesen

- Személyes adataikat módosíthatják

- Díjadatokat tudnak lekérni

- Díjbefizetési lehetőség

• Nekünk jó, mert

- Időt és energiát spórolunk magunknak

- Elégedettebb és önállóbb ügyfeleink lesznek

- Mi is tudunk segíteni, ha szükséges

• https://youtu.be/kAdyh2ztes8

https://youtu.be/kAdyh2ztes8


Sok sikert!

Segítsetek minél több vágyat/ 
célt megvalósítani!


