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Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 
2016.09.01-től az Aranyfonal 2000, Aranyfonal 2000 egyszeri díjas, Aranyforint 2000, Aranyforint 2000 
egyszeri díjas, Szemünk fénye 2000, Aranyfedezet 2000, Aranyfedezet 2000 egyszeri díjas, Aranypolgár, 
Rezidencia, Extra Aranyforint, Egész életre szóló biztosítás, Egész életre szóló egyszeri díjas biztosítás, 
Rezidencia Plusz(UL), Halálesetre vagy elérésre szóló életbiztosítás, Halálesetre vagy elérésre szóló 
életbiztosítás, Aranyforint 2000 II., Aranyforint 2000 II. egyszeri díjas, Invest plusz, Invest plusz egyszeri díjas, 
Otthonteremtés befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható alábbi eszközalapok 
befektetési politikáit a Biztosító a mögöttes befektetési alapoknál bekövetkezett változásokhoz igazodva 
módosította. 
 

 Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) 

 Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) 

 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) 

 Pénzpiaci Eszközalap (HUF) 

 Orosz Részvény Eszközalap (HUF) 

 Klímaváltozás Részvény Eszközalap (HUF) 

 Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) 
 
Az eszközalapok befektetési politikájában az alábbi változtatások történtek:    
 

 több eszközalapnál az ajánlott minimum befektetési idő és kockázati besorolás egy fokozattal 
módosult a mögöttes befektetési alap múltbeli hozamingadozásainak mérsékelt növekedése, vagy 
csökkenése miatt, 

 az eszközalappal kapcsolatban felmerülő kockázatok nevesítésre kerültek (a kockázati típusok 
definícióját külön nyomtatvány, a teljes termékpaletta tekintetében egységesítve tartalmazza), 

 egyes eszközalapnál a mögöttes befektetési alap adatainak változása, vagy egyéb okok miatt az 
információkat aktualizáltuk. 

 
A módosítások nem változtatják meg az érintett eszközalapok alapvető befektetési célját, vagy kockázati 
szintjét. 

 
Az átdolgozott eszközalap befektetési politikákat a Biztosító honlapján elérhetővé tettük az alábbi menüpont 
alatt, termékenkénti bontásban: http://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi_politikak.html. 

 
Önnek lehetősége nyílik egyszeri alkalommal, költségmentesen átcsoportosítani a meglévő eszközalapjaiban 
lévő befektetési egységeit 2016. november 16-ig. 
 
Az átcsoportosítás a termékhez elérhető eszközalap-kínálat bármely eszközalapjába történhet, az eszközalapok 
befektetési politikájának részét képező, „Tájékoztató a befektetési egységek eladásának és vételének átfutási 
idejéről” dokumentumban feltüntetett árfolyamdátumok és elszámolási idők szerint. 
 
Abban az esetben, ha a jövőben is a megújult befektetési politikával rendelkező eszközalapokban kívánja 
tartani a befektetését, akkor Önnek nincs további teendője. 
 
Az egyszeri költségmentes átcsoportosítást 2016. november 16-ig kérheti Online Ügyfélszolgálatunkon 
(www.ugyfelszolgalat.aegon.hu), illetve a 06-1/477-4800-ás telefonszámunkon is.  

http://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi_politikak.html


 

 

 

Kibocsátó: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.  

Adószám : 10389395-4-44   

 

 
Egyedi eszközalap-választási igényét papír alapú nyilatkozaton is megadhatja. Ehhez kérjük, hogy az érintett 
termékhez a honlapunkról letölthető, hiánytalanul kitöltött „A-36 Nyilatkozat - befektetési egységek 
átcsoportosítása” dokumentumot legkésőbb 2016. október 31-ig beérkezően küldje vissza címünkre: 
  

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Contact Center 9401 Sopron, Pf. 22 
 
 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Ön életbiztosítási szerződése mögött elérhető eszközalap-kínálat – az 
Ön befektetési döntéseinek szabadságát elősegítve – viszonylag gyakran változik. Kérjük emiatt, hogy ha a 
jövőben rendkívüli díjat kíván befizetni, annak eszközalapok közötti aktuális díjfelosztásáról lehetőség szerint 
minden ilyen esetben rendelkezzen. Rendelkezését az ismert elérhetőségeinken teheti meg. 

 
Az eszközalapokkal kapcsolatos naprakész információkat honlapunkon (www.aegon.hu) tesszük közzé, 
úgymint az eszközalapok befektetési politikájának, referenciaindexének, kockázati besorolásának 
módosítása. Kérjük, az eszközalapokra vonatkozó rendelkezései előtt látogasson el internetes oldalunkra, 
hogy mindig a legfrissebb információk birtokában tudja meghozni döntéseit. 
 
Az eszközalapokkal kapcsolatos további kérdéseivel forduljon bizalommal a tanácsadójához, vagy közvetlenül 
társaságunkhoz. 
 


