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Dolgoztassa meg a pénzét!

Ha a világtörténelemben visszatekintünk, láthatjuk, hogy az elmúlt években, 

évtizedekben milyen hatalmas technológiai fejlődést élt meg az emberiség, 

ami a társadalmi és szociális életünk mellett a gazdaságra is óriási hatással van. 

Az elmúlt egy-két év pedig rávilágított arra, hogy fontos az öngondoskodás illetve, 

hogy nem mindegy, hogy megtakarításainkat milyen formában és hol tartjuk. 

Annak érdekében, hogy a gazdasági hatásokat kihasználhassuk, 
és megtakarításainkat gyarapítani tudjuk, érdemes olyan 
befektetésekben elhelyezni ezeket, melyek rövid, közép 
vagy hosszú távon kedvező eredménnyel kecsegtetnek.

Az Aegon Multitrend életbiztosítás eszközalapjai mögött olyan elismert 

alapkezelők állnak, mint például a világ egyik meghatározó pénzintézete, 

a J.P. Morgan, a közel 50 éve működő Fidelity Investments, 

vagy az Aegon Alapkezelő, mely négy alkalommal nyerte el 

az Év Alapkezelője címet. A kezelésében álló vagyon értéke eléri 

a 842,7 milliárd forintot*. A magyar befektetési piac meghatározó, 

stabil szereplője. Az évek során számos befektetési alapja 

ért el kimagasló eredményeket.

*2021.06.30-i adat alapján

Megbízható, a pénzügyi világban elismert alapkezelők 
befektetési alapjai érhetők el eszközalapjain keresztül
  

Az eszközalapok mögöttes befektetési alapjai 
befektetési szakemberek által menedzseltek
  
Részesedést kínál különböző iparágak 
teljesítményéből; például egészségügy, IT szektor, 
zöld energia, e-kereskedelem, telekommunikáció
  
Az egyszeri díj mértékétől függően ügyfélbónusz 
jóváírásokkal növeljük megtakarítását

Az Aegon Multitrend életbiztosítás megfelelő megoldás lehet az Ön számára, mivel:

Az év alapkezelője
AEGON MAGYARORSZÁG

BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

’15‚ ’17, ’20, ’21



A Magyar Nemzeti Bank statisztikái* szerint a magyar lakosság pénzügyi vagyona az elmúlt 10 évben 
jelentősen növekedett. Nőtt a készpénzben, bankbetétben, folyószámlán tartott pénz nagysága. 
A jelenlegi piaci környezetben, az egyre fokozódó inflációs nyomás miatt viszont fontos, 
hogy megtakarításainkat ne kizárólag készpénzben és bankbetétben tartsuk, annak érdekében, 
hogy megtakarított pénzünk megőrizze a vásárlóértékét.

*Forrás: MNB Statisztikai közlemények 2021. III. negyedév

Ha megtakarításai gyarapítása mellett Önnek az is 
fontos, hogy a pénzét ne kelljen évekre lekötnie, 
érdemes olyan befektetési lehetőséget választania, 
amely mindezen céloknak megfelel.

A világgazdaság fejlődése során új technológiák 

jönnek létre, új szolgáltatások látnak napvilágot, 

melyek befolyással vannak iparágak, vállalatok, 

régiók versenyképességére is. Az Aegon Multitrend 

életbiztosítás számos eszközalapja révén ezen nagy 

fejlődés előtt álló vagy átalakulóban lévő szektorok 

eredményeiből Ön is részesedhet. 

A COVID-19 járvány alatt több száz millió ember 

kényszerült otthonról dolgozni, ami rengeteg 

változást generált. Világszinten nőtt az online 

vásárlások száma, mely kedvező volt olyan 

vállalatoknak, mint az Amazon vagy az Alibaba. 

A több évtizedes múltra visszatekintő autógyártók 

mellett olyan úttörőnek számító fiatal vállalatok, 

mint például a TESLA jelentős változásokat 

hoztak az autóiparba. Teret nyertek az elektromos 

és az önvezető autók is. Egyre több szektorban 

alkalmazzák a robotikát, átalakítva 

ezzel a bevett gyártási folyamatokat. 

Az elmúlt évek rávilágítottak arra is, 

hogy mennyire törékeny az ember egészsége.

A hosszú, egészségben töltött élet is egyre 

fontosabbá vált, amely igényt számos iparág 

és szolgáltatás igyekszik kielégíteni újabbnál 

újabb fejlesztéseikkel. 

Lakossági befektetőként ma már Önnek 
is több olyan befektetési lehetőség áll 
a rendelkezésére, mely a világgazdaság 
eredményeiből való részesedést teszi lehetővé 
kényelmesen, egyszerűen, szakértők által 
válogatott eszközalapokon keresztül. 

Mit kínál az Aegon Multitrend Önnek?



Az Aegon Multitrend esetében választható eszközalapok a mögöttes 
befektetési alapok jellege, célpiaca és eszközallokációja alapján 
a következőképpen csoportosíthatók:

Pénzpiaci eszközalapok: 
jellemzően bankbetéteket, rövid futamidejű állampapírokat tartalmaznak, melynek 

fő jellemzője az alacsony kockázati szint, mely alacsonyabb hozamlehetőséget kínál. 

Abszolút hozamú eszközalapok: 
befektetési szerkezetük rugalmasan változik a pozitív hozam elérése 

érdekében annak függvényében, hogy a piac mely területén kínálkozik 

kedvező befektetési lehetőség. 

Vegyes eszközalapok: 
egy olyan diverzifikált, kiegyenlített portfóliót alkotnak, melyek célja a kockázat 

porlasztása. A fennálló kockázati szint megtartása érdekében előre meghatározott 

eszközaránnyal rendelkeznek. 

Részvény és kötvény eszközalapok: 
egy előre meghatározott piac, régió vagy ország eredményeiből 

részesülnek. Jellemzően az adott terület tőzsdei vállalatainak 

részvényei vagy kötvényei találhatóak az alapokban. 

Az alapok célja a legmagasabb tőkenövekedés elérése. 

Árupiaci eszközalapok: 
árfolyama jellemzően olyan fizikális termékekhez 

kötődik, mint például az arany.



Egyszeri díj Befektetési időtáv
Adott feltételezett hozam alapján számított 

visszavásárlási értékek

4,5%/év 6,5%/év 8,5%/év

1 000 000 Ft

10 év 1 239 693 Ft 1 498 950 Ft 1 805 744 Ft

15 év 1 403 622 Ft 1 869 705 Ft 2 475 781 Ft

20 év 1 584 020 Ft 2 327 782 Ft 3 391 011 Ft

5 000 000 Ft

10 év 6 494 975 Ft 7 814 565 Ft 9 374 364 Ft

15 év 7 406 595 Ft 9 801 155 Ft 12 907 463 Ft

20 év  8 441 062 Ft 12 288 476 Ft 17 768 796 Ft

10 000 000 Ft

10 év   13 251 526 Ft 15 906 469 Ft 19 043 238 Ft

15 év 15 124 430 Ft 19 963 356 Ft 26 233 885 Ft

20 év 17 256 947 Ft 25 050 653 Ft 36 136 345 Ft

Milyen befektetési előnyöket kínál az Aegon Multitrend 
befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 Lehetőséget nyújt különböző országokban vagy akár speciális területeken működő vállalatokba
  történő befektetésre, így az eszközalapok által a világpiac jelentős szereplőinek számító vállalatok

  eredményeiből is részesülhet.

 Az „Év Alapkezelője” címet négy alkalommal is elnyerő Aegon Alapkezelő, valamint 

 elismert hazai és nemzetközi befektetési alapkezelők válogatott kínálata érhető el általa.

 Az eszközalapok kínálatát az Aegon szakértői rendszeresen felülvizsgálják.
 Az Ön kockázatvállalási hajlandóságához igazodva választható ki a megfelelő eszközalap.

 Rendkívüli számláján eseti jelleggel is helyezhet el megtakarítást, 

 melyhez a tartam során könnyen hozzáférhet. 
 Befektetési portfóliója összetételét rugalmasan, pár kattintással, online is módosíthatja.

Számoljon velünk!

A piaci környezettől függően megtakarításait akár kiemelkedő 

mértékben is gyarapíthatja. Erre mutatunk néhány példaszámítást:

A következő ábrán jól látható, hogy az Aegon Multitrend életbiztosításon belül 
elérhető egyes eszközalapok árfolyama hogyan változott az elmúlt időszakban.

Árfolyam grafikon
(2021. 04. 01.–2022. 01. 11.)

Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF)

Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF)

OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF)

A TKM értékek elérhetőek a mabisz.hu/tkm weboldalon. 2021. 02. 01. 2021. 06. 01. 2021. 10. 01.2021. 04. 01. 2021. 08. 01. 2021. 12. 01. 2022. 02. 01.
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Aegon Multitrend életbiztosítás esetén 
Ügyfélbónusz jóváírásokban is részesülhet
A szerződéskötéskor befizetett egyszeri díj nagysága alapján 
hűséges ügyfeleink részére ügyfélbónuszt írunk jóvá!

Amennyiben a szerződéskötéskor befizetett egyszeri díja 1 000 000 Ft, úgy a szerződés 

5. évfordulóján 4%-os ügyfélbónuszban részesül. Ha a befizetett egyszeri díja eléri a 4 500 000 forintot, 
akkor a szerződés 5. évfordulóján már 5%, a 10. évfordulón pedig plusz 1% ügyfélbónuszban 

részesül. Ha a befizetett egyszeri díja 10 000 000 Ft vagy azt meghaladó összegű, az 5. évfordulón 
6%, a 10. évfordulón 2% ügyfélbónuszt írunk jóvá szerződésén.

Például, ha a szerződéskötéskor befizetett egyszeri díja 5 600 000 Ft, 
akkor az 5. évfordulón a befizetése alapján 280 000 Ft ügyfélbónuszt, 
míg a 10. évfordulón 56 000 Ft ügyfélbónuszt írunk jóvá szerződésén.

1 000 000 Ft
vagy magasabb 

összegű egyszeri díj 4% ügyfélbónusz

5. évforduló

4 500 000 Ft
vagy magasabb 

összegű egyszeri díj 1%5% ügyfélbónuszügyfélbónusz

10. évforduló5. évforduló

10 000 000 Ft
vagy magasabb 

összegű egyszeri díj 2%6% ügyfélbónuszügyfélbónusz

10. évforduló5. évforduló



Mit kell tudni még az 
Aegon Multitrend életbiztosításról?

 Egyszeri díjas életbiztosítás: biztosítási díját a szerződéskötéskor egyösszegben kell befizetnie.
 Tartam közben rendkívüli befizetésekkel bármikor növelheti a rendkívüli megtakarítási 

 számláján elhelyezett összeget.
 Aegon Multitrend életbiztosításának befektetési összetételét 

 szabadon kialakíthatja a kínálatban szereplő 25 eszközalapból.
 Részvisszavásárlás során a tartam közben hozzájuthat megtakarításához.* 
 Szerződésének 5. és 10. évfordulóján ügyfélbónusz jóváírásban részesülhet.
 Jövőbeni ügyfélbónusz jóváírásra akkor is sor kerül, ha Ön ugyan élt részvisszavásárlási

  lehetőségével, de ezt követően a Megtakarítási alapszámla értéke nagyobb, 
 mint a szerződéskötéskor befizetett egyszeri díj.
 Biztosításához 1 évre szóló közlekedési baleseti halál biztosítást adunk, 

 melynek biztosítási összege a befizetett egyszeri díj 10%-a.

Egyéb tudnivalók:

 Tartam nélküli, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

 Egyszeri díj minimuma: 1 000 000 Ft

 Belépési életkor: 18-90 év

 A biztosított tartam közben bekövetkező halála esetén a biztosító 

 a megtakarítási számlák együttes értékét fizeti ki a kedvezményezett(ek)nek. 

 A biztosított biztosítási szerződés első évfordulóját megelőzően bekövetkező

  közlekedési baleset miatti halála esetén ehhez hozzáadódik még a biztosítás

  kötésekor befizetett egyszeri díj 10%-ának megfelelő többlet szolgáltatás.

*Felhívjuk figyelmét, hogy a részvisszavásárlás előtt tájékozódjon a részletes feltételeiről, ugyanis ennek 
  igénybevétele költséggel járhat és az ügyfélbónuszra való jogosultság elvesztését is eredményezheti.



Kezdje el most a felkészülést!
Ha felkeltettük érdeklődését, vagy szeretne többet megtudni az Aegon Multitrend 
egyszeri díjas életbiztosításról, kérjük, keresse bizalommal szakképzett tanácsadóinkat, 
akik az Ön igényeinek megfelelő javaslatokkal segítik pénzügyi döntéseit!

A példakalkulációban megjelenített feltételezett hozamok múltbeli adatokból kalkulált értékek. A múltbeli hozamok 
nem jelentenek garanciát a jövőbeli hozamokra vonatkozóan. A magasabb befektetési kockázat hosszú távon magasabb 
hozamot jelenthet, azonban - különösen rövidebb időszak alatt - kiugró veszteséget is okozhat. A megadott információk 
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, ezek semmilyen körülmények között nem tekintendők ajánlatnak, befektetési 
tanácsadásnak, hozam- vagy tőkegaranciának. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget 
az ezen információk alapján hozott befektetési döntések következményeiért.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes eszközalapok kockázati besorolása különböző. Tehát a választott eszközalapoktól függően 
befektetései magasabb hozamot vagy nagyobb veszteséget is termelhetnek. Az eszközalapok árfolyamainak változásával 
egyidejűleg változik megtakarításának értéke. Az eszközalapok hozama pozitív és negatív irányban is ingadozhat, amely 
eredményezhet nyereséget és veszteséget is. Felhívjuk figyelmét, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázatot minden 
esetben a szerződő viseli. A biztosító a befektetési egységhez kötött biztosításra sem tőke- sem hozamgaranciát nem vállal. 

Jelen tájékoztató nem minősül biztosítási ajánlatnak, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak 
sem, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja. A termék részletes feltételei elérhetőek 
az aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/aegon-multitrend-eletbiztositas weboldalon.

További elérhetőségeink:
  Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 477 4800
 Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu
 Üzenetküldés: aegon.hu/irjonnekunk
 Online ügyfélszolgálat: aegonline.aegon.hu 

 Facebook: www.facebook.com/aegon.biztosito
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Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁSOK      LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK      GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK      VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Az Ön tanácsadója:
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aegon.hu            06-1-477-4800

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

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


