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Cél
Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. 
Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal
elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék
Regnum Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (forintban fizethető, rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás).
ERGO Életbiztosító Zrt., www.ergo.hu. Hívja a +36 1 877 1111 számot további információkért.
E dokumentum tekintetében a Biztosító illetékes hatósága a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A dokumentum kelte: 2017.12.20.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Típus: Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. A hatályos SZJA. szerint nyugdíjbiztosítás.
Célok: A termék egy hosszú távú befektetési forma, mely az Ön által választott kockázatvállalás szintjén lehetőséget nyújt versenyképes hozam 
elérésére biztosítási védelemmel kiegészítve. A termék nyugdíjbiztosításnak minősül, a nyugdíjcélú előtakarékosságot szolgálja és lehetőséget
nyújt a hatályos szabályozás szerinti adókedvezmény igénybe vételére. A Biztosító a befizetett biztosítási díjakat az Ön által meghatározott 
eszközalapba, azon belül az eszközalapra jellemző befektetési eszközökbe fekteti. Az eszközalapba fektetett összeget a Biztosító szerződésenként,
befektetési egységek formájában tartja nyilván, melyek aktuális árfolyamát a Biztosító rendszeresen megállapítja.
Az eszközalapban lévő befektetési eszközök piaci árfolyamának ingadozása, az eszközök kamat- és osztalékbevételei alapján a biztosító az értéke-
lési napon megjeleníti az Ön számláján az előző értékelési nap óta elért teljes hozamot oly módon, hogy a befektetési egységek száma változat-
lan marad, de az árfolyama változik. A befektetési eszközök piaci árfolyama növekedhet, de akár csökkenhet is két értékelési nap között.
Az eszközalapok a befektetések típusában, a jellemző kockázat vonatkozásában, az elszámolás devizanemében, ezekkel összefüggésben a vár-
ható hozamban is különböznek egymástól.
Az eszközalapok között van alacsony kockázati mutatóval rendelkező, állampapírokat és bankbetétet tartalmazó eszközalap. A további eszközala-
pok befektetési alapok befektetési jegyein keresztül magyarországi, közép-kelet-európai, nyugat-európai, egyesült államokbeli, ázsiai és latin-
amerikai tőzsdén jegyzett részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, pénzpiaci eszközöket, illetve ingatlan befektetéseket
tartalmaznak. Az egyes eszközkategóriák súlya eltérő és ez határozza meg az eszközalapok kockázati mutatóit.
Ön határozza meg, hogy a biztosítás díját milyen arányban fektesse be a Biztosító az egyes eszközalapok között. Önnek a futamidő során lehető-
sége van az eszközalapok közötti átváltásra vagy a jövőbeni befizetések másik eszközalapba irányítására is.
A Regnum Befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításban a befektetési kockázatot Ön viseli. A pénzügyi szervezetek nem kárpótolják Önt 
a befektetésekben elszenvedett veszteségekért.
Megcélzott lakossági befektető: Olyan személyek, akik hosszú távú nyugdíj-előtakarékossági céllal fektetnek be és kockázattűrő képességük sze-
rint befektetési kockázatot vállalnak annak érdekében, hogy részesüljenek a mögöttes befektetések hozamából. A különböző kockázattűrő képes-
ségű ügyfelek számára különböző kockázati osztályú eszközalapok állnak rendelkezésre. Megtakarításukat kiegészíthetik elhalálozás, esetleg
baleset esetén szolgáltatást nyújtó biztosítási elemekkel is.
Biztosítási szolgáltatások és költségek:
Elérési szolgáltatás: A Biztosított életben léte esetén a biztosítás lejáratakor (a Biztosított 65 éves életkorának betöltésekor) a Biztosító a Biztosí-
tott részére teljesíti a Szerződő számláján és eseti díjas számláján nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét vagy járadékszolgáltatást
nyújt.
Nyugdíj-jogosultsági szolgáltatás: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való jogosultság Bizto-
sított általi megszerzésekor a Biztosító a Biztosított részére teljesíti a Szerződő számláján és eseti díjas számláján nyilvántartott befektetési egysé-
gek aktuális értékét vagy járadékszolgáltatást nyújt.
Egészségkárosodási szolgáltatás: A Biztosított egészségi állapotának legalább 40%-os mértéket elérő károsodása esetén a Biztosító a Biztosított
részére teljesíti a Szerződő számláján és eseti díjas számláján nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét vagy járadékszolgáltatást nyújt.
Haláleseti szolgáltatás: A Biztosított halála esetén a Biztosító a haláleseti szolgáltatásra megjelölt Kedvezményezett(ek) részére teljesíti az aktuá-
lis biztosítási összeget, valamint a Szerződő eseti díjas számláján nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét. Az aktuális biztosítási ösz-
szeg a biztosítási szerződés aktuális értékének 105%-a, de legalább a minimális biztosítási összeg.
Az említett szolgáltatások értékét a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?” című szakasz mutatja be.
A dokumentumban bemutatott szolgáltatási és költség értékek 45 éves belépési korú Biztosítottra, 20 év tartamra, évi 300 000 Ft rendszeres díjfi-
zetésre, havi díjfizetési gyakoriságra és a biztosítási szerződés létrejöttekor érvényes biztosítási díj és a díjfizetés tartama szorzatának 10%-át 
kitevő (a példában 600 000 Ft) minimális biztosítási összegre vonatkoznak.
A Biztosított életével vagy egészségi állapotával kapcsolatos alap- és kiegészítő biztosítási szolgáltatások ellenértéke a kockázati díj, ennek nagy-
sága függ az aktuális értéktől, az aktuális életkortól, az egészségi állapottól, a foglalkozástól, a sporttevékenységtől, de nem függ a Biztosított 
nemétől. A tartam során levont kockázati díj csökkenti a tartam végén a befektetési hozamot. A Biztosító a kockázati díjat havonta, a befektetési
egységek számának csökkentésével érvényesíti. A választott eszközalap mérsékelt forgatókönyv szerinti becsült teljesítményétől függően a be-
csült kockázati díjak 59 641 Ft - 104 145 Ft összegűek az ajánlott tartási idő alatt összesen, ez átlagosan 2 982 Ft – 5 207 Ft/év összeget jelent. 
Az átlagos becsült kockázati díjak a befizetett éves biztosítási díj 0,99% - 1,74%-át teszik ki, a hozamra gyakorolt hatásuk évente 0,12% - 0,13%. 
A különböző eszközalapokhoz tartozó eltérő értékek ezeket a sávokat határozzák meg, az eszközalaponkénti értékek táblázatos formában elérhe-
tők a Biztosító honlapján, www.ergo.hu.
A Biztosított belépési életkora 18-54 év közötti lehet. A biztosítás lejárati dátummal rendelkezik, a Biztosított 65 éves életkorának betöltéséig tart.
A biztosítási szerződés megszűnésének eseteit a biztosítási feltételek határozzák meg, a Biztosító a szerződést csak az ott meghatározott esetek-
ben mondhatja fel.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelen-
tősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap
vissza. Előfordulhat, hogy Ön nem tudja könnyen felmondani a termékét, vagy olyan áron kell fel-
mondania, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora összeget kap vissza.
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Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék
milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a befektetéshez kapcsolódó kockázat és hozam eltérő lehet az eszközalapokban lévő eltérő mögöttes befektetési
eszközök alapján. A tényleges szolgáltatási összeg függ a választott eszközalapok teljesítményétől. A biztosítási feltételek melléklete, az Eszköz-
alap leírás részletesen ismerteti a választható eszközalapok tulajdonságait, mely elérhető a Biztosító honlapján, www.ergo.hu.
Ezt a terméket a 7 osztály közül az 1-6 osztályba soroltuk, amely a legalacsonyabb osztálytól - az alacsony és a közepesen alacsony osztály kivéte-
lével - a második legmagasabb osztályig tartalmaz befektetési lehetőséget.
A termék választható eszközalapjait a lehetséges 7 osztály közül az alábbiakba soroltuk:

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra euróban denominált eszközalap választása esetén. A kifizetéseket egy másik pénznemben kapja, így
az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól is függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészben elveszítheti.
Ha mi nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy évente 
300 000 Ft-ot fektet be. A különböző eszközalapokhoz tartozó eltérő értékek a fenti sávokat határozzák meg, az eszközalaponkénti értékek táblá-
zatos formában elérhetők a Biztosító honlapján, www.ergo.hu.
A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel.
A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik,
és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg 
a befektetést/terméket.
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt 
az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.
Ezt a terméket nem lehet könnyen visszaváltani. Ezért nehéz megbecsülni, hogy mekkora összeget kapna vissza, ha a lejárat előtt visszaváltja azt.
Ön vagy nem fogja tudni korábban visszaváltani a terméket, vagy a visszaváltás magas költségekkel vagy nagy veszteséggel jár az Ön számára.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának és forgalmazó-
jának a költségeit. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszaka-
pott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az ERGO Életbiztosító Zrt. nem tud fizetni?
A Biztosító többi eszközétől elkülönítetten tartja nyilván a befektetési egységekhez kötött életbiztosításban nyilvántartott befektetéseket. A Bizto-
sító az elkülönítetten kezelt eszközállományt letétkezelői szerződés keretében az UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán tartja. Az esz-
közalapokban lévő befektetési jegyek kibocsátói az Amundi Alapkezelő Zrt. és a Pioneer Asset Management SA/Luxemburg.
A Biztosító, a Letétkezelő és az Alapkezelők nemteljesítése esetén a szolgáltatások arányosan nem teljesülnek, akár el is veszítheti a befektetéseit.
Az Ön befektetését nem védi befektetővédelmi rendszer vagy garancia rendszer.

Milyen költségek merülnek fel?
A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befekte-
tési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket.
Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés
potenciális szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 300 000 Ft-ot fektet be. A számadatok becslések, és a jövő-
ben változhatnak.
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Eszközalap neve                                                                                 Kockázati osztály                       A jövőbeli teljesítményből eredő      A rossz piaci feltételek hatása 
                                                                                                                                                                    potenciális veszteség esélye             a fizetőképességre

Állampapír forint                                                                                1,      legalacsonyabb                nagyon alacsony                                  egyáltalán nem valószínű 
Konzervatív kötvény domináns forint                                            4,      közepes                              közepes                                                  esetleg
Kiegyensúlyozott vegyes forint                                                       5,      közepesen magas            közepesen magas                                valószínűleg
Dinamikus részvény domináns forint                                             5,      közepesen magas            közepesen magas                                valószínűleg
Konzervatív kötvény domináns euró                                              4,      közepes                              közepes                                                  esetleg
Kiegyensúlyozott vegyes euró                                                         5,      közepesen magas            közepesen magas                                valószínűleg
Dinamikus részvény domináns euró                                              6,      második legmagasabb      magas                                                    igen valószínű

Teljesítmény-forgatókönyvek Befektetés 300 000 Ft/év  - Biztosítási díj átlagosan 2 982 Ft – 5 207 Ft/év
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után [Ft]
Éves átlagos hozam [%]

Túlélési forgatókönyvek 1 év 10 év 20 év (ajánlott tartási idő)

Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

Felhamozott befektetett összeg

57 702 Ft -  94 961 Ft
(-)98,60% - (-)92,73%

92 250 Ft -  96 219 Ft
(-)93,32% - (-)92,45%

95 610 Ft -  100 266 Ft
(-)92,58% - (-)91,51%

95 675 Ft -  107 992 Ft
(-)92,57% - (-)89,58%

1 656 632 Ft - 2 390 886 Ft
(-)12,36% - (-)4,57%

2 461 089 Ft - 3 248 389 Ft
(-)3,98% - (+)1,57%

2 465 325 Ft - 3 658 791 Ft
(-)3,95% - (+)3,89%

2 469 563 Ft - 4 503 766 Ft
(-)3,91% - (+)7,88%

2 839 072 Ft - 4 860 125 Ft
(-)8,30% - (-)2,15%

5 152 374 Ft - 10 100 315 Ft
(-)1,54% - (+)4,92%

5 165 381 Ft - 12 322 711 Ft
(-)1,52% - (+)6,69%

5 178 418 Ft - 17 339 312 Ft
(-)1,49% - (+)9,64%

300 000 Ft 3 000 000 Ft 6 000 000 Ft

Haláleseti forgatókönyv                               Ezt az összeget kaphatják vissza a kedvezményezettjei a költségek levonása után (mérsékelt forgatókönyv alapján).

600 000 Ft 2 588 591 Ft - 3 841 731 Ft 5 423 650 Ft - 12 938 847 FtA Biztosított halála esetén

4 170 Ft -  4 181 Ft 15 982 Ft -  17 769 Ft 59 641 Ft -  104 145 FtFelhamozott biztosítási díj
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A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájé-
koztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

A különböző eszközalapokhoz tartozó eltérő értékek a fenti sávokat határozzák meg, az eszközalaponkénti értékek táblázatos formában elérhetők
a Biztosító honlapján, www.ergo.hu.

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:   
• a különböző költségtípusoknak az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást;
• a különböző költségkategóriák jelentését.

Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást  

A különböző eszközalapokhoz tartozó eltérő értékek a fenti sávokat határozzák meg, az eszközalaponkénti értékek táblázatos formában elérhetők
a Biztosító honlapján, www.ergo.hu.

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?
Ajánlott tartási idő: az Ön szerződésének tartama, a bemutatott példában 20 év.

A Regnum Befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás hosszú távú megtakarítási forma, költségszerkezete alapján ekkor várható tőle az el-
várt hozam szerinti megtérülés. Nyugdíjbiztosításban a tartamot a hatályos SZJA. határozza meg az Ön 65 éves életkorának betöltéséig. A jogsza-
bályban meghatározott esetekben, különösen a szerződés teljes vagy részleges visszavásárlásakor az igénybe vett adókedvezményt 20%-al
növelten vissza kell fizetnie. A biztosítási védelem hozzásegíti a Kedvezményezettet pénzügyi céljai eléréséhez a Biztosított halála esetén is.
Ön a biztosítási szerződést a tartam alatt bármikor felmondhatja. Ha Ön fogyasztó, a biztosítási szerződés létrejöttéről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belüli felmondás (különös felmondás) esetén a Biztosító nem számít fel költséget. Minden más esetben a Biz-
tosító visszavásárlási adminisztrációs költséget érvényesít, mely a Szerződő számláján lévő befektetési egységekre az eltelt időtől függetlenül 
fix 4 500 Ft.
A korai visszaváltás az időközben érvényesített, a „Milyen költségek merülnek fel?” pontban bemutatott Egyszeri- és Folyó költségek miatt jelentős
veszteségekkel járhat. Magasabb kockázati osztályú eszközalap választásakor a magasabb kockázat a befektetés értékének gyors és nagymértékű
változását is eredményezheti. A biztosítás felmondása a biztosítási védelem megszűnését is eredményezi.

Hogyan tehetek panaszt?
Ön az esetleges panaszát az ERGO Életbiztosító Zrt. székhelyén (1082 Budapest, Futó utca 47-53. IV. emelet, levelezési cím: 1428 Budapest Pf. 5.),
a +36 1 877 1111-es telefon- illetve +36 1 877 1110-es faxszámon, szóban, írásban vagy e-mailen az ergo@ergo.hu címen adhatja elő.
A Biztosító köteles a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről Önnek a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül
írásban tájékoztatást adni.
A panasz elutasítása esetén Ön fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezde-
ményezhet vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásai-
val kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

További fontos információk
A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1286/2014/EU és az Európai Bizottság
2017/653 számú rendeletein alapul. A választott biztosítási termékről személyre szóló tájékoztatást kap a biztosítási ajánlat megtételét megelő-
zően a termékismertető nevű dokumentumban, mely adózással kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaz. A Biztosító a termékkel kapcsolatos költ-
ségeket a teljes költségmutatóról (TKM) szóló tájékoztatóban is bemutatja. Az Ön esetlegesen megkötött biztosítási szerződésére a Regnum
Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei és a D150 Nyugdíjbiztosítási záradék irányadók. A biztosítási feltételek része 
a költségekről szóló Kondíciós lista és az eszközalapokat bemutató Eszközalap leírás.
Jelen dokumentum aktualizált verziói, az eszközalaponkénti értékek táblázatos formában, a TKM tájékoztató, az aktualizált adózási tájékoztató és
a biztosítási feltételek elérhetők a Biztosító honlapján, www.ergo.hu.
A felsorolt dokumentumokat a Biztosító jogi kötelezettség alapján az Ön rendelkezésére bocsátja.

Befektetés 300 000 Ft/év              Ha Ön 1 év után visszaváltja                 Ha Ön 10 év után váltja vissza             Ha Ön 20 év után váltja vissza  
Forgatókönyvek                                                                                                          (ajánlott tartási idő fele)                              (ajánlott tartási idő)

Teljes költség 204 716 Ft -  206 058 Ft 601 939 Ft -  970 992 Ft 1 132 407 Ft - 3 508 324 Ft

Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY) (+)93,19% - (+)102,71% (+)4,55% - (+)7,66% (+)2,12% - (+)4,88%

Egyszeri költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

Belépési költségek

Kilépési költségek

Portfólióügyleti költségek

Egyéb folyó költségek

Teljesítménydíjak

Nyereségrészesedés

(+)0,64% - (+)1,04%

nincs

nincs

(+)1,47% - (+)3,87%

nincs

nincs

Az árban már benne foglalt költségek hatása.
Ez magában foglalja termékének a forgalmazási költségét.

A befektetés lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.

A termék alapjául szolgáló befektetések általunk történő 
vétele és eladása költségeinek hatása.

A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított 
költségek és a máshol figyelembe nem vett költségek hatása.

A teljesítménydíj hatása. Ezt akkor vonjuk le a befektetésből, 
ha a termék X%-kal felülteljesíti Y referenciaértéket.

A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha 
a befektetés X%-nál jobban teljesített.


