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Aegon élet- és 
nyugdíjbiztosítások 

Felelősséggel tartozunk ügyfeleinkért, hogy számukra a nekik 
legmegfelelőbb biztosítási terméket találjuk meg. Az Aegon élet- 
és nyugdíjbiztosításai ügyfeleink jövőbeni terveinek megvalósítását 
segítik, hogy elérhetőek legyenek céljaik és valóra válhassanak álmaik. 



Aegon Jövőkép életbiztosítás Aegon Jövőtervező életbiztosítás
Rövid neve TR-10 TR-03
Módozatkód 13452 13403

Megnevezés Meghatározott tartamra szóló rendszeres díjas életbiztosítás

Szerződő Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet

Szerződő csere Igen
Biztosított 1 fő (belépés: 16-70 év, kilépés: 75 év)
Biztosított csere Igen (csak jogi személy szerződő esetén)
Társbiztosított 1 fő (kiegészítők választhatóak számára)

Kedvezményezett Haláleseti kedvezményezett: jelölhető vagy örökös. Életében esedékes szolgáltatásokra kedvezményezett: jelölhető 
(alapértelmezett: biztosított). Lejárati kedvezményezett: jelölhető. Visszavonhatatlan kedvezményezett: jelölhető.

Biztosítási esemény és szolgáltatás

1. Bármely okú halál
 Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számla) aktuális, együttes értéke
 Aktuális biztosítási összeg (ha van)

2. Lejárati szolgáltatás
 Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számla) aktuális, együttes értéke

Közlekedési baleseti haláleseti szolgáltatás
A biztosítottnak a biztosítási tartam első 3 évén belül bekövet-
kező közlekedési balesete miatti, a közlekedési balesettől számí-
tott 1 éven belüli, még a biztosítás tartama alatt bekövetkező 
halála esetén 1 millió forint biztosítási szolgáltatást fizetünk ki.

A biztosítottnak a biztosítási tartam első 1 évén belül bekövet-
kező közlekedési balesete miatti, a közlekedési balesettől számí-
tott 1 éven belüli, még a biztosítás tartama alatt bekövetkező 
halála esetén 1 millió forint biztosítási szolgáltatást fizetünk ki.

Tartam Belépési kortól függően, 5-40 év Belépési kortól függően, 5-25 év
Díjfizetési gyakoriság Éves, féléves, negyedéves, havi
Díjfizetési mód Csoportos beszedés, rendszeres bankkártyás, egyedi átutalás
Kiegészítők Kiegészítő biztosításokkal bővíthető (kivéve: RDÁTV)
Indexálás Minden évfordulón elfogadható vagy elutasítható
Megtakarítási díjrész növelése Következő díj esedékességét megelőzően 30 nappal írásban kell jelezni
Rendszeres díj min. 360.000 Ft/év, azaz 30.000 Ft/hó min. 162.000 Ft/év, azaz 13.500 Ft/hó

Rendkívüli díj Fizethető min. 100.000 Ft az azonnali hozzáférést 
biztosító rendkívüli számlára

Fizethető min. 50.000 Ft az azonnali hozzáférést 
biztosító rendkívüli számlára.

Megtakarítási díjrész csökkentése
 37. hónaptól kérhető
 A következő díj esedékességét megelőzően 30 nappal írásban kell jelezni 
 Minimáldíjnak meg kell maradnia

Megtakarítás szüneteltetése
 37. hónaptól kérhető, díjrendezett szerződésre
 Max. 6 hónap időtartamra, de legfeljebb az esedékes évfordulóig
 12 hónapnak el kell telnie a szüneteltetések között
 A tartam alatt max. 3 alkalommal lehetséges

Díjmentesítés
 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
 A következő költségek levonásra kerülnek ilyen esetben is: Díjmentesített szerződés fenntartási költsége, 

   Számlavezetési költség és Vagyonkezelési költség. Rendkívüli díj fizethető

Részvisszavásárlás Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számla terhére (1. hónaptól), és Ügyfélérték számla terhére is igénybe vehető 
a 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került. Az Ügyfélérték számla 50.000 Ft-ra csökkenthető.

Visszavásárlás
 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
 Visszavásárlási érték: az Ügyfélérték számlán nyilvántartott aktuális készpénz érték + Lejárati többletdíj 

   számla + és az esetleges rendkívüli megtakarítási számlák visszavásárlási költséggel csökkentett értéke

Befektetési háttér

UL: 10 Tempó eszközalapból (Andante: 1, 2, 3; Moderato: 
4, 5, 6, 7; Allegro: 8, 9)+más külsős alapkezelők által kínált 
eszközalapokból szabadon összeállítható portfólió. Az ügy-
fél bármelyiket választhatja, akár megosztva is.

 Átirányítás: ingyenes
 Befektetési egység átcsoportosítása Aegon Online 

   Ügyfélszolgálaton keresztül ingyenes, egyéb esetben 
   az átcsoportosított összeg 0,5 %-a 

Hagyományos: Garantált hozam: 1 % + többlethozam 100 %-a. 
A biztosító vállalja a befektetési kockázatot. UL: 10 eszközalap-
ból szabadon összeállítható portfólió. Andante: 1, 2, 3. Moderato: 
4, 5, 6, 7 Allegro: 8, 9, 10. Az ügyfél bármelyiket választhatja, 
akár megosztva is. 

 Átirányítás: ingyenes
 Befektetési egység átcsoportosítása Aegon Online Ügyfélszol-
gálaton keresztül ingyenes, egyéb esetben az átcsoportosí-
tott összeg 0,5 %-a Hagyományosra átváltható a tartam utol-
só 5 évében legalább 10 éves tartam esetén, illetve a tartam 
utolsó 3 évében 10 éves tartam alatt.

Kockázatelbírálás

Egészségi nyilatkozat nélkül köthető:
 Ha az alapbiztosítás haláleseti (a beépített haláleseti kockázat és az esetlegesen felvett KÉK és TX–02 biztosítási 

összegeinek összege) biztosítási összege nem haladja meg az 1 millió forintot, 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 ezek mellett legfeljebb ES, CS, KBH, KBR és BJOV kiegészítő van az ajánlaton.

Várakozási idő  6 hónap egészségi nyilatkozat, illetve orvosi vizsgálat nélkül (kivéve baleset esetén)
 30 nap várakozási idő COVID-19-cel összefüggő bármely okú halál kockázat esetén

Feltételek: Ügyfélbónusz esedékessége és mértéke:

Jövőkép bónusz
Legalább 30.000 Ft havi 
díjon kötött szerződés, a szerződés a bónusz 
jóváírásakor élő, díjrendezett legyen.

A szerződés 10., 15. és 20. évfordulóján a legkisebb 
havidíj 12-szeresének sorrendben a 60, 50 és 25%-a.

Jövőtervező bónusz
Legalább 15 éves tartam, legalább 15.000 Ft havi
díjon kötött szerződés, a szerződés a bónusz
jóváírásakor élő, díjrendezett legyen.

A szerződés lejártakor, a tartam során fizetett legkisebb 
biztosítási díj havi összegének 12-szerese.

Relax Plusz nyugdíjbiztosítás Relax Bázis nyugdíjbiztosítás
Rövid neve NY-01 NY-07
Módozatkód 13401 13432

Megnevezés Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás

Szerződő Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet
Szerződő csere Igen
Biztosított 1 fő (belépés: 18-60 év, kilépés: 65 év)
Biztosított csere Nem
Társbiztosított Nincs

Kedvezményezett
Haláleseti kedvezményezett: jelölhető vagy örökös. Életében esedékes szolgáltatásokra kedvezményezett: 
alapbiztosítás esetén a biztosított, kiegészítő biztosítások esetén jelölhető. Lejárati kedvezményezett: 
biztosított. Visszavonhatatlan kedvezményezett: jelölhető.

Biztosítási esemény és szolgáltatás

1. Haláleseti szolgáltatás
 Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke
 Adóvisszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke
 Haláleseti biztosítási összeg aktuális értéke (ha van)

2. Megváltozott munkaképességhez kapcsolódó szolgáltatások
 40-69 % között: a megtakarítási számlák (alap és rendkívüi számlák)aktuális, együttes értéke és az adóvisszatérítés 

   kezelésére szolgáló számla értéke
 70 % és fölötte: a megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke, az adóvisszatérítés kezelésére

   szolgáló számla értéke és a fokozott egészségkárosodás esetére meghatározott biztosítási összeg aktuális értéke (ha van)
3. Saját jogú nyugdíjellátási szolgáltatás

 Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke
 Adóvisszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke

4. Lejárati (öregségi nyugdíj) szolgáltatás
 Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számlák) aktuális, együttes értéke
 Adóvisszatérítés kezelésére szolgáló számla értéke

Közlekedési baleseti haláleseti szolgáltatás A biztosítottnak a biztosítási tartam első 1 évén belül bekövetkező közlekedési balesete miatti, a közlekedési balesettől számított 
1 éven belüli, még a biztosítás tartama alatt bekövetkező halála esetén 1 millió forint biztosítási szolgáltatást fizetünk ki.

Tartam Belépési kortól függően, 5-47 év
Díjfizetési gyakoriság Éves, féléves, negyedéves, havi
Díjfizetési mód Csoportos beszedés, rendszeres bankkártyás, egyedi átutalás, csekk
Kiegészítők Kiegészítőkkel bővíthető: kivéve RDÁTV, TB, DR, HV, BSZ, TX
Indexálás Minden évfordulókor választható
Megtakarítási díjrész növelése Következő díj esedékességét megelőzően 30 nappal írásban kell jelezni
Rendszeres díj min. 162.000 Ft/év, azaz 13.500 Ft/hó

Rendkívüli díj
min. 50.000 Ft
1. féle: Azonnali hozzáférésű rendkívüli díj (likvid, nincs adójóváírás)
2. féle: Adóvisszatérítésre alkalmas rendkívüli díj (nem hozzáférhető, van adójóváírás) (13. hótól átkönyveltethető)

Megtakarítási díjrész csökkentése
 37. hónaptól kérhető
 A következő díj esedékességét megelőzően 30 nappal írásban kell jelezni 
 Minimáldíjnak meg kell maradnia

Megtakarítás szüneteltetése
 37. hónaptól kérhető, díjrendezett szerződésre
 Max. 6 hónap időtartamra, de legfeljebb az esedékes évfordulóig
 12 hónapnak el kell telnie a szüneteltetések között
 A tartam alatt max. 3 alkalommal lehetséges

Díjmentesítés
 13. hónaptól lehetséges, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
 A következő költségek levonásra kerülnek ilyen esetben is: Díjmentesített szerződés fenntartási költsége,

   Számlavezetési költség és Vagyonkezelési költség. Rendkívüli díj fizethető

Részvisszavásárlás Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli számla terhére azonnal. 

Visszavásárlás
 13. hónaptól, ha legalább a teljes első éves díj befizetésre került
 Visszavásárlási érték: az Ügyfélérték számlán nyilvántartott aktuális készpénz érték + Lejárati többletdíj

   számla + és az esetleges rendkívüli megtakarítási számlák visszavásárlási költséggel csökkentett értéke
 Adóvisszatérítés kezelésére szolgáló számla elszámolása az adóhatóság felé

Befektetési háttér

Menedzselt UL: Irányított, előre meghatározott, életcik-
lusos portfólió (Dinamikus vagy Konzervatív befektetési 
program).

 Automatikus életkor szerinti váltás
 Konzervatív és a Dinamikus program között a 25. hónap

   után változtathat (költsége a pénzalap 0,5%-a)
 Hagyományosra átváltható a tartam utolsó 

   5 évében legalább 10 éves tartam esetén, 
   illetve a tartam utolsó 3 évében 10 éves tartam alatt.

Hagyományos: Garantált éves hozam: 1% + többlethozam 
100 %-a. A biztosító vállalja a befektetési kockázatot.

Kockázatelbírálás

Egészségi nyilatkozat nélkül köthető:
 ha az alapbiztosítás haláleseti (a beépített haláleseti kockázat és az esetlegesen felvett KÉK biztosítási 

   összegeinek összege) és fokozott egészségkárosodásra szóló biztosítási összegek értékei közül egyik sem 
   haladja meg az 1 millió forintot, 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 ezek mellett legfeljebb ES, CS, KBH, KBR és BJOV kiegészítő van az ajánlaton.

Várakozási idő
 6 hónap egészségi nyilatkozat, illetve orvosi vizsgálat nélkül (kivéve baleset esetén)
 A biztosító kockázatelbírálója ettől eltekinthet
 30 nap várakozási idő COVID-19-cel összefüggő bármely okú halál kockázat esetén

Feltételek: Ügyfélbónusz jóváírása:  Mértéke:

Relax Plusz bónusz
Legalább 15 éves tartam, legalább 15.000 
Ft havi díjon kötött szerződés, a szerződés a 
bónusz jóváírásakor élő, díjrendezett legyen.

Utolsó évfordulón A tartam során fizetett legkisebb biztosítá-
si díj havi összegének 12-szerese.

Relax Bázis bónusz
Legalább 10 éves tartam, legalább 15.000 Ft
havi díjon kötött szerződés, a szerződés 
a bónusz jóváírásakor élő, díjrendezett legyen.



ESZKÖZALAP 
TÍPUSA

ESZKÖZALAP 
NEVE

JELLEMZŐ FÖLDRAJZI 
ÉS SZEKTORIÁLIS KITETTSÉG

KOCKÁZATI 
BESOROLÁS*

Részvény alapok

Aegon MegaTrend Részvény 
Alapok Alapja Pro Globális megatrendekből profitáló vállalatok részvényei 6
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Egészségügyi szektor részvények 6
Fidelity Global Technology Részvény Pro Globális technológiai részvények 6
JPMorgan US Select Részvény Pro USA részvények 6 
HOLD Nemzetközi Részvény 
Alapok Alapja Pro Nemzetközi részvények 6

OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Magyar részvények 6

Kötvény alapok
Aegon Belföldi Kötvény Pro Magyar államkötvények 3

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Feltörekvő európai országok és állami 
tulajdonú vállalatok kötvényei 4

Vegyes alapok

HOLD 2000 Vegyes Pro

Nem értelmezhető

4
HOLD 3000 Vegyes Pro 4
Aegon Tempó Andante 1 Alapok Alapja 2
Aegon Tempó Andante Alapokba 
Fektető Részalapok 2-3 3

Aegon Tempó Moderato 4 Alapok Alapja 3

Aegon Tempó Moderato Alapokba 
Fektető Részalapok 5-7 4

Aegon Tempó Allegro Alapokba 
Fektető Részalapok 8-9 4

Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja 5
Fidelity Global Multi Asset Income 
Vegyes Pro 4

Abszolút hozamú alapok
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Nem értelmezhető 4
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Feltörekvő európai kötvények és részvények 4

Pénzpiaci alapok Aegon Pénzpiaci Pro Magyar pénzpiaci eszközök 1
Árupiaci alapok SPDR Gold Árupiaci Pro Arany 6
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