Aegon Multitrend
Egyszeri díjas befektetési
egységekhez kötött életbiztosítás
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A lakosság kedvenc befektetései

A magyarok többsége olyan helyen
tartja a pénzét, ahol folyamatosan
romlik az értéke.
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A készpénz és folyószámla-betét kamata 0%,
de a közkedvelt állampapírok kamata is
alacsonyabb, mint az infláció.

Lakossági Állampapírok hozamai jelenleg
Elnevezés

Futamidő

Aktuális kamat

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

3 év

4,05%

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

5 év

4,55%

Magyar Állampapír Plusz (MÁP+)

5 év

4,95% (EHM)

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP)

1 év

3,0%

Kincstári takarékjegy (Postán)

1 év

3,00%

Kincstári takarékjegy (Postán)

2 év

3,50%

Prémium Euró Magyar Állampapír (EUR)

3 év

3,90%

Prémium Euró Magyar Állampapír (EUR)

5 év

4,40%

2022.01.08-án érvényes hozamok
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Az infláció KSH szerinti értéke

7,4%
(2021.dec.)
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Kérdés az ügyfélnek: „Mi történik, ha az infláció nem
csökken, és Ön nem csinál semmit?”

1 000 000 Ft esetén
74 000 Ft-ot veszít az értékéből
egy év alatt.
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Miről érdemes beszélgetni mindenkivel?
• Van megtakarított pénze? Hol tartja?
• Miért ezt választotta?
• Mennyit kamatozik most az Ön bankbetétje, államkötvénye stb?
• Meg van elégedve vele? Mekkora kamattal/hozammal lenne
elégedett?
• Le van kötve, vagy mozdítható? Mennyi ideig nem lesz szüksége
erre a pénzre?
• Ekkora infláció mellett - az Ön véleménye szerint - ez a
kamat/hozam elegendő arra, hogy a pénze megőrizze a
vásárlóértékét?
• Mennyi időt tud, akar, képes foglalkozni a pénzügyeivel?
• Meg tud-e bízni egy olyan szakértői csapatban, akik nyolc
alkalomból, négyszer hozták el az "Év alapkezelője" címet?
• Szeretné, ha az ország és a világ kiemelkedő befektetési
szakemberei kezelnék az Ön vagyonát, pénzét, befektetéseit?
• Meg tudna bízni ezekben a szakemberekben?
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Miért érdemes most erről beszélnünk?
• „Azért tettem fel ezeket a kérdéseket, mert szeretnék egy összefüggést megvilágítani.
• A hivatalosan bejelentett infláció mértéke 7,4%. Ez azt jelenti, hogy ha Ön továbbra is
olyan helyen tartja a pénzét, ahol nem gyarapszik, akkor 1 millió forint esetén 74 000 Ft-tal
ér kevesebbet a pénze egyetlen év alatt.
• Ugyanakkor érdemes azt is figyelembe venni, hogy a napi szinten vásárolt termékek pl.
olaj, pékáruk, hús, üzemanyag ára jóval nagyobb mértékben emelkedett, akár 10-20 %-kal
is. Vagyis az Ön vesztesége valójában jóval magasabb.
• Mi történik, ha Ön nem csinál semmit, nem keres új helyet a pénzének?
• Azok a célok, amelyeket a megtakarításával szeretett volna megvalósítani, biztosan nem
teljesülnek, mert a pénze néhány év alatt sokat veszít értékéből.
• Mi lehet a megoldás?
• Vannak olyan megtakarítási konstrukciók, amelyekben a pénze magasabb hozammal tud
gyarapodni. A legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában tudok Önnek segíteni.”
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Aegon Multitrend
egyszeri díjas
életbiztosítás – WS-01R
A gondoskodás magunkról és szeretteinkről
örömöt és biztonságot ad
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Hosszú távú tervezhető céljainkért
Tartam: teljes életre szól – amíg élünk lesznek céljaink, álmaink
Rendkívüli díj befizetésével:
• Biztonsági tartalék
• Vagyonépítés
- Lakás, házvásárlás, felújítás, bővítés
- Álomautó vásárlás
- Befektetések indítása

• Taníttatás költségei
• Életkezdés
• Esküvő
• Nyugdíj hiány
• Egzotikus utazás
• Önerő
• Vállalkozás indítása, bővítése
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Szereplők
Szerződő

Biztosított

Természetes vagy gazdálkodó szervezet

A szerződés alanya, vele állunk
kockázatban

A díjat fizeti

(18-90 éves, kilépési életkor nincs)

Haláleseti kedvezményezett(ek)
A megjelölt természetes személy(ek)
és/vagy gazdálkodó szervezet
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Alapbiztosítási esemény és szolgáltatás

Közlekedési
baleseti halál
(alapbiztosítás)

Haláleset

((

Első évben

A Megtakarítási
alapszámla és az
esetleges Rendkívüli
megtakarítási számla
aktuális, együttes
értéke

Az egyszeri díj
10%-a

A Megtakarítási alapszámla és az
esetleges Rendkívüli megtakarítási számla
aktuális, együttes értéke
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Beépített ingyenes biztosítási
védelem
• az első biztosítási évben ingyenes Közlekedési
baleseti halál fedezetet nyújtunk
• az egyszeri díj 10%-ának megfelelő biztosítási összegre
(pl. 6 M Ft - egyszeri díj esetén KBH 600 000 Ft)

- nincs külön díja
- az első évfordulón megszűnik
Az egyszeri díj(ak) kumulált összege max. 300 millió Ft.
A KBH összege max. 30 millió Ft.
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Széles eszközalap
választék

6 Alapkezelő

eszközalapjai elérhetőek
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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
- 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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Eszközalapok csoportosítása
Kötvényalapok

Pénzpiaci
alapok

Aegon Belföldi Kötvény
Pro Eszközalap
Aegon Feltörekvő
Kötvény Pro
Eszközalap

Aegon Pénzpiaci
Pro Eszközalap

Vegyes
alapok
Hold 2000 Vegyes Pro
Eszközalap
Hold 3000 Vegyes Pro
Eszközalap

Részvényalapok
Aegon MegaTrend Részvény
Alapok Alapja Pro Eszközalap

Hold Nemzetközi Részvény
Alapok Alapja Pro Eszközalap

Fidelity Global Health Care
Részvény Pro Eszközalap

JPMorgan Részvény Alapok
Alapja Pro Eszközalap
OTP BUX Indexkövető
Részvény Pro Eszközalap
(HUF)

Fidelity Global Technology
Részvény Pro Eszközalap

Abszolút hozamú
alapok
Aegon Alfa Abszolút
Hozamú Pro Eszközalap
Aegon MoneyMaxx
Total Return Pro
Eszközalap
Fidelity Global Multi Asset
Abszolút Hozamú Pro
Eszközalap

Árupiaci alapok
SPDR Gold Árupiaci Pro
Eszközalap

17

Fontos szempontok a megtakarítással kapcsolatban
Mi a befektetési
célja?
Legyen szó
nagyobb összegű
jövőbeni kiadásról,
vésztartalékról vagy
nyugdíjcélról.
Érdemes más-más
stratégiát alkalmazni
ezek megoldására.

Mekkora
kockázatot vállal?
Érdemes tisztában
lenni azzal, hogy
mekkora az a
veszteség, amit elvisel.
Hol van az a pont, ahol
már kellemetlenül érzi
magát.

Mennyi idővel és
információval rendelkezik?
Van- e elég ideje és megfelelő
minőségű információ ahhoz, hogy a
kellő helyen és időben meghozza a
szükséges befektetési döntéseket. Ha
nem akkor érdemes a befektetéseket
profi szakemberekre bízni és aktívan
kezelt eszközalapokat választani.

Milyen időtávra
fektet be?
Rövidebb időtávon
kevésbé kockázatos,
míg hosszabb időtávon
kockázatosabb
eszközöket is érdemes
figyelembe venni a
portfólió kialakításakor.

Ismeri a kívánt termék
előnyeit/hátrányait?
Egy jól diverzifikált portfólióban
érdemes többféle eszközt tartani,
(részvényt, kötvényt,
eszközalapokat). Ha nem ismeri
ezen termékek jellemzőit,
érdemes profi szakemberekre
támaszkodni.
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Aegon Tempo Eszközalapokat felépítő befektetési alapok
Tempo 6

Tempo 10

Tempo 1

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Aegon Közép- Európai Részvény Befektetési Alap

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap

Aegon Feltörelvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú BefektetésiAlap

Aegon Közép- Európai Részvény Befektetési Alap

Aegon Feltörelvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Aegon Nemzetközi Részvény befektetési Alap

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

Aegon Közép-Kelet Európai Részvény Befektetési Alap

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
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A TEMPO alapok helye és szerepe
az ügyfél portfóliójában
• Alapok alapja
- más befektetési alapokba fektető befektetési alap

•
•
•
•
•

Jól diverzifikált eszközök
Aktív portfolió menedzsment
Szakértői csapat
Olyan, mint egy privátbanki szolgáltatás
Egyszerű, kényelmes – ügyfélbarát
megoldás

Aegon Tempo 10 /2021.augusztus

https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesekkozlemenyek/havi-jelentesek/
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Hozamriport, aegon.hu
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Aegon Multitrend
További termék
tulajdonságok
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Egyszeri díjas életbiztosítás
Kiemelt termék tulajdonságok
• unit-linked típusú termék széles eszközalap választékkal:
Aegon + hazai és nemzetközi alapkezelők válogatott
kínálata (mint a Jövőkép esetében)

• teljes életre szól ( whole life ), nincs minimális tartam
• belépési kor: 18-90 év kilépési kor nincs
• egyszeri díj min.: 1.000.000 Ft,
• rendkívüli díj min.: 200.000 Ft
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Beépített ingyenes fedezet
az első biztosítási évben
ingyenes Közlekedési
Baleseti Halál fedezet, az
egyszeri díj 10%-ának megfelelő
biztosítási összegre (pl. 6 M Ftegyszeri díj esetén KBH 600.000 Ft)
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Ügyfélbónusz
• Az egyszeri díj nagyságától függő, többlépcsős
ügyfélbónusz jóváírások
• Mértéke:
1.000.000 -4.499.999 Ft-ig : 5. évben: 4%

10. évben : 0%

4.500.000 - 9.999.999 Ft-ig: 5. évben: 5%

10. évben: 1%

10.000.000 Ft-tól:

10. évben: 2%

5. évben: 6%

Példa: 10 m Ft- ra : 5. évben 600.000 Ft és a 10. évben 200.000 Ft a jóváírás
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Költségek
Példa: 10 m Ft- ra : 5. évben 600.000 Ft és a 10. évben 200.000 Ft a jóváírás
Kötvényesítési költség
• 10.000 Ft
Szerződéskötési költség
• 5%
Vagyonkezelési költség /eszközalapok szerint változó/
• Min. 0.24 %/ év - max 1,07 % / év
Számlavezetési költség
• 1, 74% / év
Eszközalap váltás költsége
• Online ügyfélszolgálaton: ingyenes
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Visszavásárlás költsége

Alapbiztosítás
teljes
visszavásárlása:

Rendkívüli díj
teljes
visszavásárlása:

• 0-5. év között a számlaérték 1%-a, min. 6.000 Ft, max. 45.000 Ft
• 6-10. év között fix 6.000 Ft
• a 10. év után ingyenes

• 2500 Ft/alkalom
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Részvisszavásárlás
Egyszeri díj
részvisszavásárlása

• 0-5. év között a számlaérték 1%-a, min. 6.000 Ft, max. 45.000 Ft
• 6-10. év között fix 6.000 Ft
• a 10. év után 2.500 Ft/alkalom

A részvisszavásárlásokkal csökkentett megtakarítási alapszámla minimális értéke: a minimális egyszeri díj mértéke (jelenleg 1 millió Ft).

Rendkívüli díj
részvisszavásárlása

• 2.500 Ft/alkalom

A részvisszavásárlásokkal csökkentett rendkívüli megtakarítási számla minimális értéke: 0 Ft.).
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A részvisszavásárlás hatása a bónuszra
A részvisszavásárlás nem jelent automatikusan bónuszvesztést!
Főszabály:
• A részvisszavásárlás összege+ rész visszavásárlás költsége után is maradjon
meg legalább az egyszeri befizetett díj nagysága → továbbra is jár bónusz
• Pl.: egyszeri díj 4.000.000 Ft, aktuális számla érték: 4.200.000 Ft, részvv összege: 194.000 Ft,
részvv költsége ebben az esetben: 6.000 Ft,
• kalkuláció: 4.200.000-194.000-6.000=4.000.000 ami egyenlő az egyszeri díjjal (4.000.000 Ft).
→ Figyelem! A napi árfolyammozgások és az eszközalapok elszámolási napjai (T napok) miatt ne
„centizzük ki”, elvesztett bónusz nem állítható vissza!
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A részvisszavásárlás hatása a bónuszra
A részvisszavásárlás nem jelent automatikusan bónuszvesztést
Főszabály:
• Amennyiben a részvisszavásárlás után a számlaérték az egyszeri (befizetett díj) alá
csökken → bónuszvesztéssel jár
• Pl.: egyszeri díj 4.000.000 Ft, aktuális számla érték: 4.200.000 Ft, részvv összege: 194.500 Ft,
részvv költsége: 6.000 Ft,
• kalkuláció: 4.200.000-194.500-6.000=3.999.500 ami kisebb, mint az egyszeri díj (4.000.000 Ft).
→ Figyelem! A napi árfolyammozgások és az eszközalapok elszámolási napjai (T napok) miatt ne
„centizzük ki”, elvesztett bónusz nem állítható vissza!
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Multitrend egyszeri díjas biztosítás
Mitől egyedülálló a piacon?
 széleskörű eszközalap kínálat – Aegon, Fidelity, JP Morgan,
OTP – Hol van még ilyen a piacon?
 a KBH szolgáltatás biztosítási összeget ingyenesen adjuk
 ügyfélbónuszok az 5. és 10. évben, díjtól függően, akár az
egyszeri díj 6%-át is jóváírjuk → a szerződéskötési
költségnél magasabb!
 újszerű terméktulajdonság a piacon, egyedi likviditást ad, ami
az egyszeri díjas termékeknél nagyon fontos: bizonyos
esetekben részvisszavásárlás esetén sem veszíti el az
ügyfél a bónuszát
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Egyszeri díjas életbiztosítás
Milyen ügyfeleknek ajánljuk?

nem tudnak / nem
akarnak rendszeres
díjat fizetni
(az egyszeri + rendkívüli díjat
részesítik előnyben)

nincs rendszeres
jövedelmük, de van
befektetési
szándékuk

határozatlan
időtávban
gondolkodnak,
nem 15-20 évben

egy nagyobb összeg
áll a rendelkezésükre
(örökség, éves bónusz, kitüntetés,
vagyontárgy értékesítése.)

cégeknek
a szerződő és biztosított csere által
alkalmas
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Speciális célcsoportok

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

„Kis pénzzel is lehet tőzsdézni!”
Egyre több embert izgat, hogyan tudna a
tőzsdén pénzt keresni.
Akinek nincsen rá ideje, hogy
beletanuljon a tőzsde világába, illetve
nem rendelkezik komoly vagyonnal,
remek lehetőség a Multitrend.

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Idős korosztály

Kedvezményezett jelöléssel nem kell
megvárni a hagyatéki eljárás lezárását,
és a közjegyzőnek fizetendő eljárási díj is
csökken (mivel kevesebb lesz a vagyon,
amiről a hagyatéki végzés szól).

Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni
egy életen át

Nagy lehetőség:
a lejáró*!

*akár Aegon, akár más biztosító lejáró életbiztosításai
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Aegon Multitrend
mint lojalitás program
A kiemelt dolgozókat tudják a vállalathoz kötni
annak ígéretével, hogy az alkalmazott meghatározott
idő után nagyobb összeghez jut hűsége jutalmaként a
szerződésben összegyűjtött megtakarítás segítségével.
Piaci termékelőnyt jelent a „biztosított csere”
lehetősége, melynek segítségével a tartam alatt
megoldható, hogy a vállalattól mégis elköszönő dolgozó
helyére új munkatárs legyen jelölhető biztosítottként.
Ha a biztosított távozik a vállalattól, a szerződést nem
kell megszüntetni, hanem új dolgozó bevonásával
tovább él.
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http://alkuszi.aegon.hu/terme
kek/szemelybiztos

Köszönöm a
figyelmet!
Gerencsér Zita
06-30/999- 8171
gerencser.zita@aegon.hu
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Előnyös konstrukció a dolgozó és a vállalat számára
Szerződő: vállalat
Biztosított: alkalmazott
Kedvezményezett: vállalat
1. A szerződés díja nem számolható el
költségként, hanem a „biztosítóval
szembeni követelésként” kell
nyilvántartani.

A megtakarítási biztosítási díj adómentesen
fizethető.
A megtakarítási biztosítási díj nem
számolható el költségként díjfizetéskor.

2. A szerződés megtakarítási díja
adómentesen fizethető.
Hogyan jut a dolgozó a pénzéhez?
Tetszés szerinti időpontban a vállalat nyújtja be a visszavásárlási igényt. A kifizetés összegéből le
kell vonni a „biztosítóval szembeni követelés”-ként nyilvántartott összeget, vállalati bevételként a
különbözet lesz adóköteles.
A vállalat számára a biztosítótól kapott kifizetési összeg teremt fedezetet arra, hogy a
dolgozó megkaphassa a lojalitásáért járó jutalmat (mely a cég és a magánszemély közötti
jogviszony alapján lesz adóköteles).
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Értékpapír-számlával rendelkező ügyfelek
Megéri megkeresni őket is!

Akik aktívan használják számlájukat, folyamatosan
fizetnek be rá összegeket, élnek az átcsoportosítási
lehetőséggel. Milyen előnyöket nyújt a Multitrend?
- A vonzó külső eszközalapok újabb alternatívát
jelentenek a friss pénzek befektetésére.
- Kedvezményezett jelöléssel - halál esetén – nem kell
megvárni a hagyatéki eljárás lezárását.
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