nyugdíjbiztosítás

egy jobb életért

NYUGDÍJASKÉNT
IS JÓL ÉLNI
Ki ne szeretne felhőtlenül, utazgatva, békésen és biztonságban
élni idős korában?
A VIENNA Time egy olyan, befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás, amely közelebb vihet ehhez a
célhoz. Az ügyfélnek bármikor lehetősége van eseti díjak befizetésére, emellett a kockázati fedezeteken túl kilenc kiegészítő
biztosítást is választhat mellé.

KILENC ÉRV A
VIENNA TIME MELLETT

1.

DÍJAZZUK A HŰSÉGET!
díjvisszatérítés, lejárati díjjóváírás – hűséges és lojális ügyfeleink számára

2.

ADÓJÓVÁÍRÁS
a nyugdíjcélú rendszeres és az eseti díjak után is

3.

NYUGDÍJCÉLÚ ÉS LIKVID ESETI DÍJAK
megoldás a nyugdíjcélú megtakarítás mellett a likvid megtakarításra is, egyszerűsített eseti
díjas befizetés

4.

KEDVEZŐ KÖLTSÉGEK
a díjhoz kötődően sávosan csökkenő költségek, kedvező TKM

5.

SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐ
megoldások az egész családnak, egyedi igények szerint rugalmasan személyre is szabható

6.

SZÍNES ESZKÖZALAPVÁLASZTÉK
lehetőség a kockázatvállalási hajlandóságnak legmegfelelőbb portfolió összeállítására

7.

AUTOMATIKUS MODELLPORTFÓLIÓ
azoknak, akik követni szeretnék a portfólió-menedzsereink által hozott döntéseket

8.

MULTIDEVIZA
egy szerződésen belül (kivéve az alszerződéseket) akár egyszerre lehet forintos és eurós eszközalapot is választani

9.

MINDEN ONLINE
ahogy egy modern termékhez illik – online ügyintézési és kommunikációs folyamatok

ADÓJÓVÁÍRÁS
A folyamatos díjas alapszerződésre és a nyugdíjcélú eseti
alszerződésekre befizetett díjak után évente 20%, de legfeljebb 130 000 Ft adójóváírás vehető igénybe. A nyugdíjbiztosításra vonatkozóan nyújtott személyi jövedelemadó
visszatérítést a biztosító a Nyugdíjbiztosítási nyilatkozat
alapján az adóhatóság által kiutalt összeg nyilvántartására
szóló eseti díjú alszerződésként elkülönítetten, Aktív Hazai
Kötvény eszközalapban tartja nyilván.

BÓNUSZRENDSZER
Azoknak, akik folyamatosan fizetik az alapbiztosítás díját,
visszatérítjük a tartamon belüli legkisebb éves díj 100%át a 10. év után, ismételt 100%-át a 15. év után és újabb
100%-át a 20. év után.
A részletes feltételek a Szerződési Feltételekben érhetők el.

VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK
Ft FORINT
KÖTVÉNY ESZKÖZALAP

RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

AKTÍV HAZAI

€ EURÓ

$

DOLLÁR

EURO AKTÍV GLOBÁLIS

USD AKTÍV GLOBÁLIS

GLOBÁLIS FEJLETT

EURO EURÓPAI

USD USA

GLOBÁLIS FEJLŐDŐ

EURO GLOBÁLIS

AKTÍV GLOBÁLIS

ÁZSIAI
FÖLDÜNK KINCSEI
FEJLŐDŐ EURÓPA
UNION-TECHTRENDS

VEGYES ESZKÖZALAP

KONZERVATÍV

UNION-BEST SELECTION

USD HARMONY

KIEGYENSÚLYOZOTT

UNION-IRÁNYTŰ

USD SPIRIT

NÖVEKEDÉSI
UNION-MEGATRENDS
UNION-GREENTRENDS
OPTIMAX 2025 CÉLDÁTUM

VEGYES ESZKÖZALAP

OPTIMAX 2030 CÉLDÁTUM
OPTIMAX 2035 CÉLDÁTUM
OPTIMAX 2040 CÉLDÁTUM

ALTERNATÍV ESZKÖZALAP

ARANY ÁRUPIACI
INGATLAN

ONLINE, NAPRAKÉSZEN
Ügyfeleink 19 forint, 5 euró és 4 amerikai dollár alapú eszközalap közül választhatnak.
(Alszerződésenként csak egyféle devizájú eszközalapok választhatók.)

AUTOMATIKUS MODELLPORTFÓLIÓ SZOLGÁLTATÁS
A Vienna Time nyugdíjbiztosításhoz igénybe vehető szolgáltatás keretében ügyfeleink a portfóliómenedzserek által összeválogatott és rendszeresen felülvizsgált portfóliókba fektethetnek kockázati
habitusuk szerint.
KÖRÜLTEKINTŐ AUTOMATIKUS MODELLPORTFÓLIÓ
(kevesebb részvény, mérsékeltebb kockázat)
befeketetési korlátok

stratégiai
összetétel

min.

max.

kötvény kitettség

70%

50%

100%

részvény kitettség

25%

0%

50%

alternatív kitettség

5%

0%

20%

fő eszközosztályok

LENDÜLETES AUTOMATIKUS MODELLPORTFÓLIÓ
(több részvény, magasabb kockázat)
befeketetési korlátok

fő eszközosztályok

stratégiai
összetétel

min.

max.

kötvény kitettség

30%

0%

50%

részvény kitettség

60%

40%

100%

alternatív kitettség

10%

0%

30%

TOVÁBBI JELLEMZŐK
•
•
•
•
•

portfóliómenedzsereink által javasolt portfóliók, eszközalap-összetételek
automatikus átváltás az eszközalapok között
havi hírlevél szolgáltatás
online bármikor tájékozódhat
a tartam alatt bármikor igényelhető vagy lemondható

• a szolgáltatás ingyenes
• az igénybevétel feltétele: legalább 300 000 Ft/év folyamatos díj
• a modellportfólión belül a biztosító által eszközölt automatikus átváltások/átirányítások költségmentesek
* A befektetési kockázatot továbbra is az ügyfél viseli.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK
• a biztosított halála
• a biztosított saját jogú nyugdíjszolgáltatásra
való jogosultságának megszerzése és tényleges nyugdíjazása
• a biztosított egészségi állapotának a TB által megállapított, legalább 40%-os mértéket
elérő károsodása (feltéve, hogy a szerződés

létrejöttének időpontjában a biztosított egészségkárosodása a 40%-os mértéket nem érte
el, függetlenül attól, hogy rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra jogosult-e vagy sem)
• ha a biztosított a lejáratkor él, és betöltötte a
szerződéskötéskor érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK
Kiegészítő biztosítás egy vagy két biztosítottra köthető meg: a főbiztosítottra és egy másodikra (esetenként gyermekekre is.) A második biztosított az alapbiztosításhoz kötött valamennyi kiegészítő esetében ugyanaz lehet.
• kockázati életbiztosítás | egy vagy két biztosítottra
• baleset-biztosítás | sokrétű fedezet akár az
egész családnak
• egészségbiztosítás | komplex csomag műtéti és kórházi napi térítéssel, második orvosi
véleménnyel, orvosi call centerrel, járóbeteg
szakellátás szervezéssel
• nagyértékű diagnosztikai vizsgálatok | MR,
CT, PET-CT, Cardio-CT vizsgálat lehetősége,
havi 350 forintért
• daganatos betegségek | anyagi segítség a
diagnosztizálásakor, majd járadék a kezelés
megkezdése után

• rettegett betegségek | térítés 38 féle betegségre
• gyermek egészségbiztosítási csomag | a
gyermek súlyos vagy fertőző betegsége esetén orvosi asszisztenciával
• díjátvállalás rokkantságnál | 40%-os, vagy azt
meghaladó maradandó egészségkárosodás
esetén
• gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása | évi 5000 Ft-tól magas és sokrétű
fedezet az utazókra, Prémium csomagnál 20
millió Ft haláleseti biztosítás, személyenként

egy jobb életért
union.hu/viennaworld

A jelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatásul, a figyelem felhívására szolgálnak, továbbá nem tartalmazzák teljes körűen az adott termékre vonatkozó
tudnivalókat. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó aktuális feltételrendszerről telefonos ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon adunk részletes tájékoztatást.
A Vienna Time nyugdíjbiztosítás kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai ezen a linken találhatóak.
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