
Aegon 
Multitrend
életbiztosítás

Szereplők

Események és szolgáltatások

Díj fizetése

Ingatlan felújítás, korszerűsítés
Lakótér:

 Festés, tapétázás
 Parketta, padlószőnyeg,

 burkolólapok

Fürdőszoba:
 Csempék
 Szaniterek, zuhanykabin
 Hidromasszázs kád

Konyha:
 Konyhabútor
 Beépített háztartási gépek: főzőlap, 

 beépített sütő, mosogatógép, mikro-
 hullámú, sütő, szagelszívó, hűtő

Nyílászáró csere, redőny:
 Redőny, szalagfüggöny, karnis,
 Hőszigetelt ablakok
 Bejárati ajtó, biztonsági zár, riasztó
 Garázsajtó

Korszerűsítésre:
 Fűtéskorszerűsítés: központi fűtés, 

 kazán, bojler, radiátor
 Kandalló, cserépkályha
 Klímaberendezés
 Hőszigetelés: lakóingatlan hőtér-

 kép-felmérése, szigetelőanyagok

Kedvező hitellehetőség!
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Szerződő 
Díjat fizeti

Biztosított 
Szerződés alanya, vele állunk 
kockázatban (18-90 év)

Haláleseti 
kedvezményezett
Jelölhető
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Egyszeri díjas életbiztosítás - biztosítási díját a szerződéskötéskor egyösszegben kell befizetni.

Tartam közben bekövetkező halál esetén a biz-
tosító a megtakarítási számlák együttes érté-
két fizeti ki a kedvezményezett(ek)nek. A bizto-
sítási szerződés első évfordulóját megelőzően 
bekövetkező közlekedési baleset miatti halál 
esetén ehhez hozzáadódik még a biztosítás 
kötésekor befizetett egyszeri díj 10%-a.

A szerződéskötéskor befizetett 
egyszeri díj nagysága alapján az ügyfél 
a szerződés 5. és 10. évfordulóján 
ügyfélbónusz jóváírásban részesülhet.

II. 

Határozatlan tartamúSzerződés kezdete Szerződés megszűnése

I. 

Rugalmasan alakítható

Rész-visszavásárlás
Visszavásárlás

Részesedés 
különböző iparágak 
teljesítményéből

Rendkívüli díj 

(min. 200e Ft) (Lehetséges.)

(Lehetséges. Az egyszeri 
díjas befizetés visszavásár-
lása a 10. évtől ingyenes.)

Befektetés

Az Aegon Multitrend egy egyszeri díjfizetésű befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. 
Az eszközalap kínálatban szereplő eszközalapok mögöttes befektetési alapjai között az Aegon Alapkezelő 

és más elismert hazai és külföldi alapkezelők válogatott befektetési alapjai találhatóak meg.

2. 3. 1. 

Online is módosítható 
befektetési portfólió

Eszközalapok mögött, 
befektetési szakemberek 
által menedzselt 
befektetési alapok



Aegon Multitrend életbiztosítás

Feltételek: Ügyfélbónusz esedékessége és mértéke:

Multitrend Ügyfélbónusz

Mértéke a befizetett 
egyszeri díj nagyságától 
függ. A rendkívüli díjra nincs 
ügyfélbónusz jóváírás.

1.000.000- 4.499.999 Ft közötti egyszeri díjra 5. évben 4%, 10. évben 0%;
4.500.000- 9.999.999 Ft közötti egyszeri díjra 5. évben 5%, 10. évben 1%;
10.000.000 forinttól 5. évben 6%, 10. évben 2% bónuszt írunk jóvá a 
szerződésen.

Rövid neve WS01R

Módozatkód 13461R

Megnevezés Határozatlan tartamra szóló, egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Szerződő Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet

Szerződő csere Igen

Biztosított 1 fő (belépés: 18-90)

Biztosított csere Igen (csak jogi személy szerződő esetén), 1 év után lehetséges.

Kedvezményezett Haláleseti kedvezményezett: jelölhető vagy örökös. Visszavonhatatlan kedvezményezett: jelölhető.

Biztosítási esemény és szolgáltatás 1. Bármely okú halál
 Megtakarítási számlák (alap és rendkívüli számla) aktuális, együttes értéke

Közlekedési baleseti haláleseti szolgáltatás
A biztosítottnak a biztosítási tartam első évében bekövetkező közlekedési baleseti halála, illetve 
a közlekedési balesettől számított 1 éven belüli, még a biztosítás tartama alatt bekövetkező halála 
esetén biztosítás kötésekor befizetett egyszeri díj 10%-ának megfelelő összeget fizetünk ki.

Tartam Határozatlan tartamú

Díjfizetési gyakoriság Egyszeri, a szerződéskötéskor egyösszegben befizetendő díj

Díjfizetési mód Banki átutalás

Egyszeri díj min. 1.000.000 Ft

Rendkívüli díj Fizethető min. 200.000 Ft a Rendkívüli megtakarítási számlára

Rész-visszavásárlás A szerződőnek lehetősége van írásbeli nyilatkozattal rész-visszavásárlást kezdeményezni a szer-
ződéskötést követően a Megtakarítási alapszámla és a Rendkívüli megtakarítási számla terhére.

Visszavásárlás Visszavásárlási érték: Megtakarítási alapszámla és az esetleges 
Rendkívüli megtakarítási számla visszavásárlási költséggel csökkentett aktuális értéke

Befektetési háttér

10 Tempo eszközalapból (Andante: 1, 2, 3; Moderato: 4, 5, 6, 7; Allegro: 8, 9, 10)+más 
eszközalapokból szabadon összeállítható portfólió 
Az ügyfél bármelyiket választhatja, akár megosztva is.
 Átirányítás: ingyenes
 Befektetési egység átcsoportosítása Aegon Online Ügyfélszolgálaton keresztül ingyenes, 

  egyéb esetben az átcsoportosított összeg 0,5 %-a 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     aegon.hu          

Jelen tájékoztató nem minősül biztosítási ajánlatnak, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak sem, kizárólag a tájékoztatást szolgálja.


