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alapú életbiztosítás

A híradások manapság a növekvő inflációról, a soha nem látott 

magasságokban járó energiaárakról, a folyamatosan emelkedő 

élelmiszerárakról, és a gyengülő forintról szólnak.

Mivel a gazdasági elemzők szerint az elmúlt években 

a megszokotthoz képest jóval magasabb infláció még évekig 

velünk maradhat, felmerül a kérdés, hogy ilyenkor mibe érde-

mes befektetni pénzünket, mi az, ami megőrzi, és lehetőség 

szerint még növelni is tudja megtakarításunk értékét.

Az Aegon Jáde deviza alapú életbiztosítás válasz lehet erre 

a kérdésre, hiszen lehetőséget kínál arra, hogy euróban vagy 

amerikai dollárban takarítsunk meg hosszú távon, így akár 

hasznunk származhat a jövőbeni esetleges további forint 

gyengüléséből is.

   Az eszközalapok és devizaátváltás esetén az 

 EUR/USD árfolyamerősödéséből eredő nyereség

  elérésének lehetősége

   Megbízható, a pénzügyi világban elismert alapkezelők

  befektetési alapjai érhetők el eszközalapjain keresztül

   Ügyfélbónusz a tartam során két alkalommal 

 a feltételek teljesülése esetén

Miért ajánljuk?
1. Megtakarítását olyan stabil, megbízható devizában
  tarthatja, mint az euró és az amerikai dollár

2. Nyereséget realizálhat a befektetési eszközalapok

  teljesítményéből 

3. Az eszközalapok révén elismert hazai és nemzetközi
  alapkezelők befektetési alapjai érhetők el, amelyből

  céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának 

 a leginkább megfelelő portfóliót állíthatja össze
  szakértői segítséggel

Milyen területekbe, szektorokba fektethet?
Az eszközalapok révén olyan régiók és jól teljesítő vagy 

nagy fejlődési potenciállal rendelkező iparág eredményeiből 

részesülhet, mint például a gyógyszeripar, valamint 

olyan vállalatok részvényei is elérhetőek általuk, melyek 

működésében kiemelkedő fontossággal bír 

a környezetvédelem és a társadalmi értékek megóvása.

Kiknek ajánljuk?
Azoknak, akik euróban vagy amerikai dollárban tesznek 

szert bevételre, vagy megtakarításaik egy részét euró vagy 

amerikai dollár alapú eszközalapban szeretnék tartani, és 

megtakarításuk értékét lehetőség szerint növelni kívánják.

Mennyi időre?
Az életbiztosítás határozott időtartamra, 15 évre szól, 
de lejárat után a tartam meghosszabbítható.

Életbiztosítás vagy megtakarítás?
Mindkettő: eszközalapjai révén kiváló befektetési 
lehetőséget kínál, ugyanakkor az Aegon Jáde 

életbiztosításához 6.000 EUR/USD biztosítási összegű 

baleseti halál kockázatra vonatkozó biztosítást is 

adunk a tartam végéig.

+1 érv, amivel Jáde befektetése 
még vonzóbb lesz!

A tartam során ügyfeleinket két alkalommal, 
a 10. és a 15. évfordulón a feltételek teljesülése 

esetén ügyfélbónuszban részesítjük.

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-jade-eletbiztositas weboldalon.
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