
Aegon 
Jövőkép 
életbiztosítás

Szereplők

Események és szolgáltatások
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 
(16-70, 75 év)

Társbiztosított
Kiegészítő 
biztosítások 
közül választhat

Haláleseti 
kedvezményezett
Jelölhető

Lejárati
kedvezményezett
Jelölhető
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Folyamatos díjak fizetése történhet:
éves, féléves, negyedéves, havi gyakorisággal, és csoportos beszedéssel, átutalással vagy bankkártyával.

A biztosított halála esetén a biztosítási 
összeg aktuális értéke és a megtakarítási 
számlák aktuális, együttes értéke kerül 
kifizetésre. Alapbiztosítás, bármely okú 
halál esetén 1.000.000 Ft biztosítási 
összegig egészségi nyilatkozat nélkül.

A szerződés lejárata esetén 
a megtakarítási számlák 
aktuális, együttes értéke 
kerül kifizetésre.

II. 

Tartam: 5-40 évSzerződés kezdete Szerződés vége

I. 

Rugalmasan alakítható

3. 5. 1. 

Díjcsökkentés

2. 

Megtakarítás 
szüneteltetése Díjmentesítés  

4. 

Rész-visszavásárlás Visszavásárlás

1. Értékkövetés 2. Díjnövelés 3. Rendkívüli díj 
(min. 100e Ft) 

Ügyfélbónusz 
Többlépcsős jóváírás a szerződés 10., 15. és 20. évfordulóján Kiegészítő biztosításokkal bővíthető

(Ügyfélérték számláról a 13. 
hónaptól, 50 ezer Ft-ig, azonnali 
hozzáférést biztosító rendkívüli 
megtakarítási számláról 
korlátozás nélkül)

(Ügyfélérték számla, lejárati 
többletdíj számla, esetleges 
rendkívüli megtakarítási 
számla esetében a 13. 
hónaptól)

(37. hónaptól, kiegészítők 
megmaradhatnak)

(37. hónaptól, 3× max. 
6 hó, köztük min. 12 hó)

(13. hónaptól)

Befektetés
Az Aegon Jövőkép egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. Az eszközalap kínálatban 

az Aegon Alapkezelő és más elismert alapkezelők válogatott eszközalapjai találhatóak meg.



Aegon Jövőkép életbiztosítás

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.

Rövid neve TR-10

Módozatkód 13452

Megnevezés Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött 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 bekövetkező közlekedési baleseti halála, illetve a közlekedési balesettől számított 
1 éven belüli, még a biztosítás tartama alatt bekövetkező halála esetén 1 millió forint biztosítási szolgáltatást fizetünk ki.

Tartam 5-40 év

Díjfizetési gyakoriság Éves, féléves, negyedéves, havi

Díjfizetési mód Csoportos beszedés, rendszeres bankkártyás, egyedi átutalás

Kiegészítők Kiegészítő biztosításokkal bővíthető

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

Rendkívüli díj Fizethető min. 100.000 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
 Költségek levonása: Díjmentesített szerződés fenntartási költsége, Számlavezetési költség és Vagyonkezelési költség.  

   Rendkívüli díj fizethető

Rész-visszavásárlás 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 maximálisan 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

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 

Kockázatelbírálás

Egészségi nyilatkozat nélkül köthető:
 ha az alapbiztosítás vagy KÉK biztosítási összege max. 1.000.000 Ft, 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 legfeljebb ES, CS, KBH, KBR, BJOV kiegészítő szerepel a szerződésben.

Várakozási idő
 6 hónap egészségi nyilatkozat, illetve orvosi vizsgálat nélkül (kivéve baleset esetén)
 Biztosító kockázatelbírálója ettől eltekinthet
 1 hónap várakozási idő COVID-19-cel összefüggő eseményekre

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.


