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Müller Péter:  

(Müller Péter az AEGON felkérésére vetette papírra vallomását a nőkről.)

tak, választhattak, eltarthatták a családjukat, s ha 
kevesebb bérért s kevesebb megbecsülésért is, de 
elfoglalhattak olyan pozíciókat, melyeket eddig csa-
kis férfi ak tölthettek be. Jelenleg pedig új helyzet állt 
elő: a nőnek a megmentő szerepét is vállalnia kell.

Sok éves tapasztalatom, hogy manapság a nőknek 
fontosabbak az örök emberi értékek, mint a fér-
fi aknak. Fontosabb a szeretet, a meghittség, az em-
berség, a hit, a hűség, a család. Fontosabb az élet 
magasabb értelmének a keresése. Fontosabb az 
Isten, a lélek, szeretet, az odaadás, de még olyan 
régi „férfi -érték” is, mint a hősiesség.

Éva

Nőnek lenni sohasem volt könnyű.

Az emberiség írott történelmében férfi uralom volt, és 
a férfi  erre a szerepére egyre alkalmatlanabbá vált.

Jelenleg pedig a válságba sodort világ olyan kritikus 
helyzetbe jutott, amikor a nőknek új feladat jut, me-
lyet sokan közülük éreznek, sőt, tudnak is.

Kezdetben csak arról volt szó, hogy a nőknek mega-
lázó, rabszolga, vagy statiszta- szerep jutott. Értel-
met az életüknek csakis a férfi  adott.

Később, amikor a bajok erősödtek, a nők „fel-
szabadultak” – ami azt jelentette, hogy robotolhat-
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A nők bátrabbak.
Erősebbek.
Jobban tűrik a bajokat.

Sok önfeláldozó, „hősies” női életet látok magam 
körül.

A napi gondok, a pénz, az üzlet, a hivatás gondjain 
túl, képesek még fölfelé is nézni, s valami fontosab-
bat, szebbet és értékesebbet látni, mint a mai gaz-
daságkor rögeszméi.

Statisztikai arány, hogy a nők több könyvet olvasnak, 
többen keresik egy normális, új élet új lehetőségeit, 
szellemi távlatait, mint a férfi ak.

Bekövetkezett az a helyzet, amit Madách Imre pro-
fetikus erejű műve, az Ember tragédiája leírt.

Ez röviden a következő: 

Ádám – Lucifer segítségével – új és új történelmi ko-
rokat teremt. Egyik pocsékabb lázálom, mint a másik, 
mindegyik csődbe jut. Éva szegény, megalázottan, s 
félig elfelejtve sodródik a férfi  mögött az árnyékban. 
Gyalázatos statisztaszerep jut neki.

Eljutunk végül a lélektelen gép-korszakba, az eli-
degenedett technika korába, majd utoljára kiderül, 
hogy a földi klímát is sikerült megmérgezni, s az 
életet fagyhalál fenyegeti. 

Ebben a világban Ádám már nem nőt, hanem taszító 
démont lát Évában; párkapcsolatuk, mely a Paradi-
csomban indult, a romló világgal együtt megfagy és 
ellehetetlenül.

Ádám öngyilkosságra – „világvégére” – határozza el 
magát.
„Egy ugrás – mondja a szakadék szélén – mint utol-
só felvonás
S azt mondom: vége a komédiának.”
Éva az, aki megmenti.

„Anyának érzem, óh Ádám, magam”

Vagyis egy új emberfaj születik, éberebb, szebb és 
bölcsebb, mint a leszerepelt Ádámé volt.

És az Úr azt üzeni a bukott férfi nak, Ádámnak:

…egy szózat zeng feléd

Szüntelenül, mely visszaint s emel,

…S ha tettdús életed

Zajában elnémul ez égi szó,

E gyönge nő tisztább lelkülete,

Az érdekek mocskától távolabb,

Meghallja azt…”

Vagyis: fi gyelj a Nőre, 
mert ő hallja a magasabb világ üzenetét.

Miért? Mert távolabb él az „érdekek 
mocskától”. (Milyen mai kifejezés!)

A mai Éváknak ez az új szerep jutott.

5
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A férfi  tudata a világválságban kórosan beszűkült.

Nem lát sem fölfelé, az ég felé – sem önmaga 
mélységei felé. Ritkán lát túl az „érdekek mocs-
kán.”

A modern férfi -tudat legnagyobb teljesítménye: a 
tudományon alapuló technika.

És ez valóban csodálatos.

Átvarázsolta az egész Földet, és az emberi életet.

Egyetlen egy dologra nem képes a tudomány: 
felelősséget vállalni az Életért.

Erre nem képes.

És ezért az Élet végzetes, nagy bajba került.

A mai nő, mint a cirkuszi zsonglőr, akinek tíz botján 
tíz tányér pörög, ide-oda szalad, hogy az éppen 
leszédülő tányért újra megpörgesse, s megóvja 
a zuhanástól és az összetöréstől. Egyszerre 
szerető, feleség, anya, terapeuta (ma ez is hozzá 
tartozik a feleség-szerephez: ideggyógyász és 
pszichológus), azon felül pénzkereső, család-
fenntartó, családösszetartó, hivatásában helytál-
ló, szervező, irányító, és még sok egyéb… 

De a legfontosabb szerepe ma már az Egésznek 
a megmentése is…

Nem könnyű nőnek lenni.

Múltkor azt álmodtam, hogy nő vagyok, és rémül-
ten felébredtem. Csupa verejték voltam, és meg-
könnyebbülten felsóhajtottam: hál’ istennek, csak 
álom volt!

Az élet megmentői.

Úgy látom, sok év tapasztalatával, hogy a nők mint-
ha kevésbé lennének őrültek, mint mi. 

Nem viselik el a rögeszméinket, és sokat szenved-
nek a céltalan, lélektelen és értelmetlen élettől.

Persze, keresik az önállóságot, nagyon helyesen, 
mert ebben a létfenntartó, egyre idegesebb, zak-
latottabb hajszában, amelyet Pénz Őtébolyultsága 
irányít, a férfi  egyre kevésbé alkalmas arra, hogy a 
szó igazi értelmében valóban a „fele” legyen a fele-
ségének, és „ura” legyen a hitvesének.

Az „úr” nagylelkű, gyengéd, erős, megbízható, bölcs.

Mi nem azok vagyunk.

A nők mai helyzetében nem az a legnagyobb feladat, 
hogy férfi -szerepeket kell vállalni, hivatalban, üzleti 
életben, politikában, sőt, gyakran még a családban 
is, hanem az, hogy az egészet meg is kell mentenie.

Olyan világhelyzetben engedjük át nekik a kor-
mányt – ha átengedjük egyáltalán, mert a hiúságunk 
görcsösen kapaszkodik a hatalomba – szóval olyan 
időben adjuk át a nőnek a kormányt, amikor az autó 
a szakadék felé robog.

Amiről régebben azt tartották, hogy férfi -princípium 
– vagyis a szellem –, most lassan a nőkhöz kerül.

Felelősebben gondolkodnak.
Érzékenyebben. 
És főleg: tágabban.
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Pénzügyekről röviden és érthetően? 
Nem lehetetlen!
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Nőnek lenni jó!
Örvendetes, hogy a várható életkor egyre növekszik, mind a férfi ak, mind a nők esetében – 
a nők előnye ebben tartósnak is mutatkozik. A világ szinte minden országában a nők élnek 
hosszabb ideig, így van ez hazánkban is. Várhatóan majdnem egy évtizeddel tovább élnek, 
mint a férfi ak, de vajon a kellemes következmények mellett gondolunk arra is, hogy a hosz-
szabb élethez jelentősebb anyagi tartalék is szükséges? 

Forrás: KSH honlap

Születéskor várható 
átlagos élethossz Magyarországon

A legtöbb nő életében van egy, vagy akár 
több olyan időszak is, amikor önmagáról kell 
gondoskodnia, például a tanulmányait végző, 
a szülői házból már kiköltöző fi atal lányként, 
később önállóan élve, vagy idős korban. 

A nők egyik fő ereje, hogy bármilyen élet-
helyzetben helyt tudnak állni. Ez pedig 
megkönnyíthető némi előre tervezéssel. 

A nőknek anyagi forrást kell teremteniük arra 
az időszakra is, amikor egyedül gondoskod-
nak önmagukról. 

9
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Egyre több nő él
egyedül. 
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Nem könnyű karrierünk kezdetén minden szükséges forrást megteremteni, gyermeket nevelni, 
idősebb korban pedig gondot okozhat a mindennapi kiadások (lakással kapcsolatos költségek, 
rezsi) fedezetének megteremtése, majd az életkorral gyakran együtt járó betegségek miatti 
költségek megnövekedésére kell számítanunk. Gondolkodjunk előre, képezzünk tartalékokat, 
hogy biztonságban érezhessük magunkat!

Egy nő kisugárzásához a magabiztosság többet ad hozzá, mint egy új pulóver!

A házasságkötések számának csökkenése, 
valamint a válások nagy száma miatt egyre több nő él egyedül.

Forrás: KSH honlap
AEGON-tipp:
Minden megtakarítás és tartalékképzés alapképlete: 

minden hónapban a jövedelmünk 15-20%-át tegyük félre, még mielőtt bármi egyébre költenénk. 

Így biztosan lesz olyan tartalékunk, amihez nehezebb helyzetekben hozzáférhetünk.

Házasságkötések és válások számának alakulása Magyarországon

11
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Forrás: KSH

Felsőoktatásban tanuló nők számának alakulása

Fiatalon, még társ nélkül,

Felnőttként, szingliként,

Elvált nőként társ nélkül,

Idős korban egyedül.

Önálló nőként…
Aki önállóan éli életét, annak különösen fontos a megtakarítás, 
hogy megfelelő tartalékai legyenek váratlan helyzetekre, tervezett 
későbbi nagyobb  kiadásokra (mint pl. lakásfelújítás) és az aktív kor 
utáni életszakaszra is. 

Minden nőnek van (vagy legalábbis lehet) önálló életszakasza fi a-
talon, felnőttként vagy idős korban, hiszen egyre többen tanulunk 
tovább, később vállalunk gyermeket, kevesebb a házasság, de 
hosszabb élet vár ránk.

Nincs olyan helyzet, amiben egy nő ne tudna remekelni,

ezen helyzetek anyagi szükségletei is kezelhetők!
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Kettesben 
a gyerekkel…

A gyermekek nevelése gyakran a nőkre hárul. Ilyen-
kor az édesanya a felelős a kis család mindennapi 
életének megszervezéséért, és a családi kiadások 
fi nanszírozását is fel kell vállalnia. 

Egyszerre kell tartalékot gyűjtenie a gyermekek
felnőtt életének támogatásához, későbbi célok 
megvalósításához, valamint a saját nyugdíjas 
éveinek anyagi biztonságának megalapozásához – 
mert senki sem szeretne idős korára a gyermekeire 
szorulni.

De hát ki tudna egyszerre több dolgot 

kézben tartani, mint egy nő?
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Tisztában kell lennünk vele, hogy az állami nyugdíj mellett további megtakarítás szükséges a megszokott 
életszínvonalunk fenntartásához. A nyugdíjjárulék befi zetésével önmagában nem lehet megteremteni annak 
alapját, hogy idősebb korban is a megszokott anyagi biztonságban élhessünk.  A férfi ak esetében is igaz 
természetesen, hogy tudatos pénzügyi tervezéssel kell felkészülni a nyugdíjas évekre, de ezen felül vannak 
olyan szempontok, melyeket a nők esetén külön érdemes mérlegelni.

A nők jövedelme sok esetben – azonos feladatkörben is – alacsonyabb, mint a férfi aké.  

A GYED-en, GYES-en töltött évek a nyugdíj összegének meghatározásakor beszámításra kerülnek, 
ugyanúgy, mint a munkában eltöltött időszakok. A nőknél mégis hátrányt jelent a nyugdíjszámításnál, ha több 
évet otthon töltöttek gyermekeikkel, ugyanis a GYED és a GYES évei alatti alacsonyabb jövedelem csökkenti 
az átlagkeresetet, így a nyugdíj összege is alacsonyabb lesz, ha nem gondoskodunk ennek kiegészítéséről.

A nők akár országok sorsát is irányítják, miért ne tartanák kézben a sajátjukat?

Nyugodt időskor...
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Interjú 
egy családanyával  

Képünk illusztráció.
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 ■ Brigitta 40 éves

 ■ 3 gyermeket nevelnek férjével

 ■ Egy Heves megyei faluban, általános iskolában 

tanított korábban

 ■ 2008-tól családi vállalkozást alapítottak, 

kalandtúrákat szerveznek cégek számára 

hazai és egzotikus helyszínekre

 ■ 3 megtakarítási jellegű életbiztosítással 

rendelkeznek 

Miért kötöttétek az életbiztosításaitokat?

Első fi unk születése után két szerződést kötöttünk, 
akkor viszonylagos anyagi biztonságban éltünk. 
Arra gondoltunk, hogy nagyfi unk önálló életkezdé-
séhez járulunk hozzá az életbiztosításban gyűjtött 
megtakarítással, ugyanakkor 2-2 milliós kockázati 
védelem is áll mögöttünk. 

Pontosan 8 évvel ezelőtt írtuk alá a szerződéseket.
A férjem sokat van úton, ezért gondoltuk, hogy 
plusz fedezetre van szükség. A tanácsadó a meg-
takarítási konstrukciót kínálta, így ezt választottuk. 

Hallottál már arról, hogy léteznek női egészsé-
gi kockázatok kezelésére szolgáló biztosítások?

Nem, amikor a biztosításainkat kötöttük, nem volt 
szó ilyen lehetőségről.

Szerinted érdemes erről gondolkodni? Téged 
érdekelne egy olyan biztosítás, amely a Te 
betegséged kapcsán nyújt szolgáltatást?

Igen, természetesen. Egy anya a család bázisa, 
ezért az anyák egészségével törődni kell. Szá-
momra is fontos, hogy ha bajba kerülök, az a csa-
lád számára ne jelentsen anyagi problémát. 

Fontos, hogy az egészségemmel, gyógyulásom-
mal kapcsolatos kezelések költségei ne renges-
sék meg a családi költségvetést és, hogy legyen 
lehetőségem megválasztani a szolgáltatás szint-
jét. Kérdésedről az is az eszembe jut, hogy mi 
nők nem merjük kimondani: „Én fontos vagyok.” 
Inkább lemondunk mindenről. Ez butaság. 

Lássuk be, ha magunkkal törődünk, akkor az 
egész családdal törődünk! Ha én jól érzem ma-
gam a bőrömben, akkor az kisugárzik az egész 
családra. Igen, egy ilyen biztosításról szívesen 
hallanék többet.

Arról gondolkodtál már, hogy a nyugdíjas évei-
tekben mi jelenti majd az anyagi biztonságot?

Abban hiszek, hogy nekünk magunknak kell meg-
teremtenünk az anyagi biztonságunkat idős ko-
runkra. 
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Hogyan válasszunk 
biztosítást?

A különböző életkorú, más-más élethelyzetben élő nők különféle célokat tűznek ki maguk 
elé, egészségi kockázataik is sokfélék: természetesen más-más megoldás szükséges egyedi 
igényeikre. Az AEGON választékával ez megoldható!

AEGON-tipp:
A konkrét megoldások kidolgozásában érdemes AEGON biztosítási 
tanácsadó segítségét kérni!
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A kapcsolatban élő nők egyszerre gondoskodnak önmaguk és, ha gyerme-
keik is vannak, az ő jövőjükről is. Mit ajánlunk nekik, akiknek társként, esetleg 
édesanyaként is helyt kell állniuk, sőt a családi közös tartalékok feltöltésében is 
komoly szerepet kell vállalniuk?

Az AEGON Libra magas összegű életbiztosítási védelmet nyújt, így váratlan 
tragédia esetén valós segítséget jelent a családnak, a gyerekeknek. A biztosítás
különlegessége, hogy a tartam végén a szerződés feltételei alapján az 
összes befi zetett díjat visszakapja ügyfelünk, ha nem volt szükség a tartam 
során a haláleseti kifi zetésre. 

A biztosítás megadja a nőknek a nyugalmat, hiszen biztonságban tudhatják 
családjukat. Amennyiben a biztosítás lejár, minimum a befi zetett díjakat visszaad-
juk, s ezzel az összeggel Ön szabadon rendelkezhet.

Az AEGON Libra megoldás azokban az esetekben is, amikor a családnak 
hiteltartozása van. A biztosítás tartama a hitel törlesztési idejéhez igazítható, 
a biztosított halála esetén rendezhető a hiteltartozás vagy a törlesztési 
periódus végén legalább a biztosításba befi zetett díjakat visszakapja a család.

Kapcsolatban élek…

19
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AEGON Vitál vagy AEGON Libra a férfi aknak is hasznos lehet. 

Javasoljuk, hogy a gyermekeiket együtt nevelő szülők mindketten magas 
biztosítási összeggel gondoskodjanak szeretteikről.

AEGON-tipp:

AEGON Vitál kockázati életbiztosítás női és további, például baleseti kiegészítő 
biztosításokkal a haláleseti fedezet révén a férj és a gyermekek jövőjének anyagi 
hátterét biztosítja váratlan tragédia esetére, míg a kiegészítő biztosítások a nők 
betegségekből való gyors felépüléshez jelentenek anyagi segítséget.
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AEGON Forte, AEGON Start – ezek a megtakarítási célú biztosítások folyamatos takarékos-
kodásra ösztönöznek, és biztosítják a család számára a gyermekek önálló életkezdéséhez 
szükséges tőke összegyűjtését. Ezek a biztosítások alkalmasak arra is, hogy az aktív kor utáni 
életszínvonal megtartásához járuljanak hozzá a bennük összegyűjtött vagyonnal.

AEGON-tipp: 
Minél hamarabb kezdünk takarékoskodni, egy-egy hónapban annál kisebb összeg elég 
a kitűzött cél eléréséhez szükséges tőke összegyűjtéséhez!
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Kettesben a gyerekkel…

Az AEGON Vitál kockázati életbiztosítás női és további, például baleseti kiegészítő 
biztosításokkal a szerződésben rögzített haláleseti fedezet révén a gyermekek 
jövőjének anyagi hátterét biztosíthatja váratlan tragédia esetére, míg a kiegészítő 
biztosítások a betegségekből való gyors felépüléshez jelentenek anyagi segítséget. 

Fontos mérlegelni, hogy mekkora bevételre számíthat a kis család az édesanya 
betegsége esetén (táppénz), számszerűsíteni, milyen nagyságú biztosítási szol-
gáltatás segíti a gyógyulás ideje alatt az életszínvonal fenntartását. 

Az AEGON Libra szintén jó megoldás lehet, hiszen a tartam végén visszajáró 
összeg a gyermekek iskoláztatására is felhasználható.

24
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AEGON Forte, AEGON Start – megtakarítási célú biztosításaink a folyama-
tos takarékoskodás lehetőségét biztosítják a szülőknek ahhoz, hogy gyerme-
keik önálló életkezdését támogatni tudják. Ezek a biztosítások alkalmasak arra 
is, hogy az aktív kor utáni életszínvonal megtartásához járuljanak hozzá az 
összegyűjtött tőkével. 
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Önálló nőként…

Önálló nőként különösen fontos, hogy tartalékokat képezzünk. Ehhez nincs szük-
ség nagy összegekre, sokkal inkább a lehetséges váratlan helyzetek végiggondo-
lására, és rendszeres megtakarításra. 

Megoldás: Vitál életbiztosítás baleset- és betegbiztosítási kiegészítőkkel. 

Önálló nőknek kifejezetten ajánljuk a rokkantsági és a betegségi térítéseket (Bale-
seti rokkantság, TB I-II. kiegészítő), hogy a legváratlanabb helyzetben se váljanak 
kiszolgáltatottá.

26
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AEGON Forte, AEGON Start és egyszeri díjfi zetésű biztosításaink a nyugdíjas 
évekre való felkészülésre adnak alternatívákat. A körültekintő tervezés nagyon 
fontos, hogy ne szoruljunk mások segítségére váratlan helyzetekben. Az aktív 
évek alatt megteremtett vagyon szolgálja idősebb korban a nők kényelmét, anyagi 
biztonságát, s teremtheti meg annak alapját, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott 
helyzetbe.
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Az előző fejezetben áttekintettük, hogy milyen biztosításokat, milyen megoldásokat kínálunk  
élethelyzettől, igényektől függően a hölgyeknek. Ezek között említettük a speciálisan női koc-
kázatokra szóló kiegészítő biztosításainkat, melyeket jelenleg egyetlen biztosítóként kínálunk 
ilyen formában női ügyfelei részére.

Az alábbiakban áttekintjük, hogy miért is van szükség speciálisan nőknek szóló biztosításokra.

A nők hosszabb ideig élnek, mint a férfi ak. Nem mindegy, hogy ezeket az éveket milyen egész-
ségi állapotban élik meg. A nők átlagosan élethosszuk kb. kétharmadában egészségesek, 
időről-időre, különösen az életkor előrehaladtával azonban betegségek előfordulásával is 
számolni kell. 

AEGON-tipp: 
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A nők évente közel összesen 900 ezer napot töltenek 
a kórházak szülészeti-nőgyógyászati osztályán,
ez Magyarországon átlagosan évente 4 nap minden 
egyes nőre vetítve. A belgyógyászati és sebészeti 
osztályok után itt töltenek el legtöbb időt betegek.

A Nőknek szóló műtéti térítést nyújtó kiegészítő 
biztosítással és a Nőknek szóló kórházi napi térítést 
nyújtó kiegészítő biztosítással mérsékelni lehet azt az 
anyagi terhet, amit egy nő munkából kiesése, és az 
ezzel párhuzamosan a növekvő orvosi költségek 
jelentenek. 

A nőknek napjainkban ugyanakkora vagy esetenként 
nagyobb felelősségük van a család anyagi bizton-
ságának megteremtésében, mint a férfi aknak. Ezért 
a nőket leggyakrabban sújtó egészségi problémák 
esetén kiemelt segítséget érdemelnek!

A nőkre szabott kiegészítő biztosítások 
valóban megoldást jelentenek betegeség esetén!

A nőknek kínált speciális betegségi kiegészítő biztosítá-
sok kiemelten szolgálják a nők érdekeit, ugyanis olyan 
esetekben is biztosítási szolgáltatást nyújtanak, amikor 
az általános betegségi kiegészítő biztosítások nem. 
A gyermekvállalástól függetlenül is előfordulhatnak 
olyan női problémák (elváltozások a külső és belső 
nemi szerveken), melyek ellátása, gyógyítása kórházi 
kezelést igényel, és melyek szintén biztosítással 
fedezhetők.
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Mit tehetek, hogy megelőzzem a betegségeket?

A legfontosabb a betegség kialakulásának megelőzése. Ezt általában a megfelelő életmód, az 
egészségi állapot folyamatos felügyelete, a szűrővizsgálatokon való részvétel, az orvosi taná-
csok betartása biztosítja. Kulcsfontosságú a betegségek mielőbbi felismerése, a szövődmények, 
káros következmények kialakulásának elkerülése is.

Az időben tett lépések az egészségben eltöltött éveinket növelik!

AEGON-tipp: 
Fontos, hogy felismerjük saját felelősségünket egészségünk megőrzésében. Az egész-
ségtudatos életmódnak elengedhetetlen része napjainkban a szűrővizsgálatokon, 
rendszeres egészségfelméréseken való részvétel. Pár perc az orvosnál súlyos egészségi 
problémákat előzhet meg!
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Milyen szűréseken vegyek részt?
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Királylányok és született feleségek.

Ön hogyan 
takarékoskodik?
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Az alábbi teszt kitöltése jó támpontot adhat annak meghatározásához, hogy 

pénzügyi attitűd szerint a nők melyik csoportba sorolhatják magukat. 

Szeretnék jobban érteni a pénzügyekhez

Gyakran aggódom amiatt, hogy anyagi körülményeim 
jelentősen romlanak és elszegényedem

A családban alapvetően a férfi  dolga a pénz kezelése, 
a pénzügyek intézése

Magabiztos vagyok, ha pénzügyekről van szó.

Nem bánom, ha valaki más gondoskodik arról, hogy meglegyen a 
megfelelő anyagi hátterem

Úgy érzem bármi történik is, 
képes volnék anyagilag gondoskodni magamról.

Képesnek érzem magam a vagyonom növelésére

Tisztában vagyok pénzügyi céljaimmal

Nem veszek részt a hosszú távú megtakarításokkal 
és befektetésekkel kapcsolatos döntésekben, mert nem értek hozzá.

A partneremmel/férjemmel nem beszélünk pénzügyi kérdésekről.

Pénzügyi dolgokban felelősségteljes vagyok.

Nagyon fontos számomra, 
hogy mindig tisztában legyek az anyagi helyzetemmel.

Amikor pénzügyekről döntök szeretem alaposan mérlegelni a
különböző lehetőségeket.
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Nagyon 
igaz  

Igaz  
Egyáltalán 
nem
jellemző 

Inkább
nem
igaz 

Karikázza be a kérdésekre adott válaszok 
közül a leginkább Önre jellemzőt!
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A különböző típusok leírását az alábbiakban taglaljuk.
A válaszok pontszámait vizsgálva, amennyiben a legtöbb válasz

1-es, abban az esetben Ön Takarékos típus,

2-es, abban az esetben Született feleség típus, 

3-as, abban az esetben Üzletasszony típus,

4-es, abban az esetben Királylány típus.

Mi jellemzi Önt?

„Takarékos“

Az anyagiak terén Ön magabiztos, és különösen jellemző, hogy pénzü-
gyekben megfontoltan, beosztóan, felelősségteljesen dönt, akár kisebb 
összegekből is félretesz, biztos, ami biztos. Jól teszi, így anyagi helyzeté-
nek rosszabbodásától sem kell tartania.

Ön igyekszik egészségtudatosan élni, bár különösebben nem tart az 
egészségi kockázatoktól, betegségektől.

Önnek a legfontosabb a család, a párkapcsolat, és az átlagnál kevésbé 
fontos a karrier.

Érdemes mérlegelnie, hogy napi egy sütemény árából már olyan biztosítást 
köthet, amitől sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát. Ugye megéri?

AEGON-tipp:
 „Takarékos” nőként a már kisebb összegekből elkezdhető, biztosabb hozamot 
ígérő befektetési lehetőségek és a kockázati életbiztosítások az Önnek megfelelő 
formák. Ezzel biztonságban tudhatja önmagát, családját és vészhelyzetben is biztos 
tartalékra számíthat.

Javaslatunk: AEGON Libra, AEGON Start
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„Született feleség“

Anyagi helyzete stabil, a pénzügyek terén Ön mégsem 
túl magabiztos, és sajnos, időről időre nem is külö-
nösebben megfontolt. Aktív dolgozóként is szívesen 
hagyja másra a pénzügyekkel való törődést, hajlik arra, 
hogy egyetértsen azzal, hogy ez a férfi ak dolga, pedig 
nem is olyan bonyolult téma ez. Nem mindig él egész-
ségtudatosan, pedig tart az egészségi kockázatoktól, 
érdemes lenne az életmódjára jobban odafi gyelnie.

Higgye el, életmódjának és anyagi helyzetének végig-
gondololásával, és kisebb lépések megtételével (mint 
egy bizosítás megkötése) hihetetlen magabiztosságra 
tehet szert, amiért családja is hálás lesz!

AEGON-tipp:
„Született feleségként” Önnek fontos 
az egészsége és az anyagi biztonság, 
ezért olyan kockázati életbiztosítást 
javasolunk, ami női kiegészítőkkel 
bővíthető igény szerint (AEGON Vitál),
illetve megtakarításos életbiztosítá-
sokkal anyagi biztonságot teremthet 
magának és családjának (AEGON Start). 
Mindenképp válasszon egy szimpatikus 
biztosítási tanácsadót, sokkal könnyebb 
így megtalálni a megfelelő ajánlatot!
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AEGON-tipp:
„Üzletasszonyként” alaposan, tuda-
tosan megvizsgál minden pénzügyi 
lehetőséget, ezért befektetésekhez 
kapcsolódó életbiztosításainkat 
javasoljuk, ahol aktívan kezelheti 
megtakarításait az Ön által kívánt 
befektetési formában. Az Ön számára 
is fontos azonban az egészség és 
a biztonság, ezért olyan kockázati 
életbiztosítást is javasolunk, amely 
női kiegészítőkkel bővíthető igény 
szerint. 

„Üzletasszony“

Ön jól keres, anyagi helyzete hosszú távon is sta-
bil, Ön az, aki biztosan nem fél az elszegényedéstől. 
Nem véletlenül, hiszen pénzügyeiben magabiztosan, 
tudatosan és felelősségteljesen dönt, ehhez szívesen 
kéri szakember tanácsát is. Kiadásait megfontolja. 
Az egészséges életmód választásával Ön tudatos, 
mindenben odafi gyel magára. Csak így tovább! Azért 
ügyeljen arra is, hogy beiktassa az ajánlott egészségi 
szűrőprogramokat is.
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AEGON-tipp:
„Királylányként” Ön örökre szép 
és egészséges és nem mellesleg 
jómódú szeretne maradni, ezért 
olyan megtakarítási életbiztosítást 
javasolunk, amely biztosítékot nyújt 
a későbbiekre és amelyhez női 
kiegészítő biztosításokat is köthet. 

„Királylány“

Mint a „királylányok” általában, Ön is kifejezetten jó 
anyagi helyzetben van. A pénzügyek egyáltalán nem 
foglalkoztatják, nem szívesen dönt egyedül ebben a 
kérdésben, ebből következően nem túl magabiztos, 
de nem is igazán felelősségteljes ilyen ügyekben. 
Úgy véli, hogy a befektetésekkel, a biztosításokkal 
kapcsolatos ügyeket inkább más intézze, ez inkább 
a férfi ak területe. Pedig királylányként sem árt tu-
datosabban bánni az anyagiakkal és jobban oda-
fi gyelnie egészségére. Tegyen próbát egy biztosítási 
tanácsadóval, és fontolja meg, amit mond!
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