
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti 

ügyfeleit, hogy a forintban nyilvántartott Aberdeen Futura Rövid Futamidejű Kötvény 

Eszközalapot (HUF) 2017. március 27-én felfüggeszti, majd ezt követően (egy később 

nyilvánosságra hozott időpontban) megszünteti, így kikerül a Multifund (MF-01R) és 

Aegon Select, Matrix Value, Amsterdam Bridge (MF-02R ) befektetési egységekhez 

kötött életbiztosítások eszközalap kínálatából. 

 

A Biztosító 2017. március 27-től már nem fogadhat rendkívüli díjbefizetést, továbbá a 

megadott időponttól ebbe az eszközalapba már nem lehet befektetési kombináció 

változtatást végrehajtani, vagy ebből az eszközalapból azt indítani, és 2017. március 27-

től az eszközalap megszűnéséig, a megszűnő eszközalapban lévő befektetési 

egységekre vonatkozó rendelkezését már nem tudja fogadni. 

 

Az eszközalap felfüggesztésének oka, hogy az eszközalap mögötti befektetési alap 

(Futura Rövid Futamidejű Kötvény Alap) tekintetében az Aberdeen Asset Management 

Hungary Alapkezelő Zrt. 2017. március 23-án – az alapok felfüggesztése mellett – 

megszűnési eljárás megindításáról döntött.  

A mögöttes befektetési alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére a 

Kbftv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. március 24-től 1 hónapon belül kerül sor 

piaci áron. Ez a határidő a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet engedélyével, egy 

alkalommal három hónappal meghosszabbítható. A megszűnés során a mögöttes 

befektetési alap várhatóan több részkifizetést teljesít, mely kifizetések a biztosítási 

szerződésen jóváírásra kerülnek oly módon, hogy a Biztosító a megszűnő 

eszközalapban lévő befektetési egységeket a részkifizetéseknek megfelelő értékben 

költségmentesen áthelyezi az elérhető legkisebb kockázatú eszközalapba, az Aegon 

Pénzpiaci Eszközalapba (HUF). 

 

A szerződési feltételekkel összhangban a Biztosító az alábbi tájékoztatást nyújtja 

az eszközalap-felfüggesztéssel kapcsolatos, a biztosítási szerződést és annak 

teljesítését érintő következményekről. 

A biztosító az ügyfelek érdekében felfüggeszti az eszközalapot, amennyiben az 

eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységek árfolyama 

azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid 

eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló 

körülményrôl való tudomásszerzését követôen haladéktalanul végrehajtja arra az 

értékelési napra (a továbbiakban: az eszközalap-felfüggesztés kezdô idôpontja) 

visszamenô hatállyal, amely értékelési napot megelôzôen az utolsó alkalommal 

megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke. Az eszközalap 

felfüggesztésének tartama alatt a felfüggesztett eszközalapot érintô 

ügyfélrendelkezések (így különösen, de nem kizárólagosan átváltás, rendszeres 

pénzkivonás, részvisszavásárlás, átcsoportosítás stb.) nem teljesíthetôk. Az 

eszközalap-felfüggesztés és a szétválasztás a szerződő díjfizetési kötelezettségét, 

valamint a biztosító szolgáltatási kötelezettségét az alábbi korlátozásokkal érinti.   

a.) Teljes visszavásárlás teljesítése felfüggesztett eszközalap tekintetében 

Amennyiben a szerzôdô teljes visszavásárlást kíván végrehajtani, és a 



visszavásárlás felfüggesztett eszközalapot is érint, a biztosító a 9.5.1. pontban 

foglalt, a lejárati kifizetésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

b.) Eszközalap felfüggesztés esetén részvisszavásárlás nem teljesíthetô a 

felfüggesztett eszközalap terhére a felfüggesztés idôtartama alatt. 

c.) Felfüggesztett eszközalapot érintô biztosítási esemény bekövetkezése – lejárat, 
ütemezett lejárat 
Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt a szerződésben meghatározott 
idôpont elérése (lejárat, ütemezett lejárat) mint biztosítási esemény 
bekövetkezésekor a biztosító a szerződő befektetéseinek aktuális értékét a 
felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek figyelmen kívül hagyásával 
állapítja meg. Ha az eszközalap nettó eszközértéke, illetve a befektetési egységek 
árfolyama az eszközalap felfüggesztésének megszűnését követôen megállapítható, a 
biztosító a felfüggesztés megszűnését követő 15 napon belül köteles a 
szerződőnek kifizetni a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek a 
felfüggesztés megszűnését követő első ismert árfolyamon kiszámított értékét. 

     d.)  Felfüggesztett eszközalapot érintő biztosítási esemény bekövetkezése – 
haláleseti szolgáltatás 
A biztosító haláleseti szolgáltatása teljesítését az eszközalap felfüggesztése annyiban érinti, 
hogy a biztosító a szerződő befektetéseinek aktuális értékét a felfüggesztett eszközalap 
befektetési egységeinek az eszközalap-felfüggesztést megelőző utolsó ismert árfolyama 
alapján határozza meg, és a biztosítási szerződés szerinti kifizetési kötelezettségét a 
biztosító az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt is ennek megfelelően, azonban 
biztosítottanként a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek tekintetében 
legfeljebb 30 millió Ft összeghatárig teljesíti. Az eszközalapfelfüggesztés megszüntetését 
követő 15 napon belül a felfüggesztés megszüntetését követô első ismert árfolyamon a 
biztosító a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendô 
szolgáltatásrészt újra megállapítja, és amennyiben ez meghaladja a korábban erre 
kifizetett összeget, akkor a különbözetet utólag kifizeti. 
 
A biztosító az eszközalap-felfüggesztés tartama alatt a felfüggesztett eszközalapot is 
érintve érvényesíti a szerződési feltételekben és a Függelékben meghatározott 

költséglevonásokat az utolsó ismert árfolyam alapján. (2017. március 28.) 
 


