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ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

TERMÉK

A termék neve: Allianz Bónusz Életprogram - Euró (882120) 
Biztonságos Kötvény Euró (BKE) eszközalap 
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Kelt: Budapest, 2022. július 1.
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2022. május 24.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Célok
Az eszközalap célja igen alacsony kockázatú befektetési lehető-
séget kínálva a piaci hozamoknak megfelelő megtérülés elérése.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb eszközcsoportokba 
kerülnek elhelyezésre az eszközök:
–  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények, és más 

hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci és befektetési eszközök
–  Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok
–  Pénzeszközök
 
Megcélzott lakossági befektető
Azok a befektetők, akik alacsony kockázat mellett a piaci hozamok-
nak megfelelő megtérülést kívánnak elérni.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig meg-
tartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen 
változhat, ha korábban váltja vissza a terméket.

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 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2. osztályba soroltuk, amely 
az alacsony kockázati osztály.  

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket 
egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges 
hozam a két pénznem átváltási árfolyamától függ. Ezt a koc-
kázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockáza-
tokra, amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. 
A hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

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 kifize-
tést, Ön elveszítheti a teljes befektetését. 
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ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási: díj 0,176 EUR/hó

1 év 10 év 20 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

185 EUR 8 131 EUR 16 088 EUR 

Éves átlagos hozam -98,79% -4,16% -2,23%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

205 EUR 7 926 EUR 15 029 EUR 

Éves átlagos hozam -98,23% -4,69% -2,95%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

207 EUR 8 133 EUR 15 571 EUR 

Éves átlagos hozam -98,16% -4,16% -2,57%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

209 EUR 8 345 EUR 16 136 EUR 

Éves átlagos hozam -98,10% -3,63% -2,19%

Felhalmozott befektetett összeg 1 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgatókönyvek 
szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 1 000 EUR-t fektet be és 
–  a további években a kötelező indexálással növelt értéket fizeti be.

BIZTONSÁGOS KÖTVÉNY EURÓ (BKE) 
ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ 
KONKRÉT INFORMÁCIÓK
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Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási díj: 0,176 EUR/hó

Eszközalap Ha Ön 1 év után  
visszaváltja

Ha Ön 10 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 20 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő)

Mérsékelt forgatókönyv

Biztonságos Kötvény Euró (BKE) 
eszközalap

Teljes költség 792 EUR 1 347 EUR 2 308 EUR 

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 96,87% 2,84% 1,26%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által 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
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,36% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,21% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,59% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

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

Nyereségrészesedés* Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál jobban 
teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való kilépést 
követően kerül sor. 

*Hűségbónuszt tartalmazó termék, amelynél a jóváírt Hűségbónusz mértéke -0,89% mely negatív érték a befektetés nyereségét növelő tényező.

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 vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejle-
ményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott for-
gatókönyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A 
tényleges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 

figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

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 befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi 
az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. 

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumu-
latív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. 
Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A szám-
adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 
1 000 EUR-ot fektet be. A számadatok becslések, a jövőben 
változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Allianz Bónusz Életprogram - Euró Kiemelt információs doku-
mentuma tartalmazza. A dokumentum elérhető a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu).
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ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

TERMÉK

A termék neve: Allianz Bónusz Életprogram - Euró (882120) 
Európai Kötvény Euró (EKE) eszközalap  
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Kelt: Budapest, 2022. július 1.
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2022. május 24.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Célok
Az eszközalap célja elsősorban euróban kibocsátott kötvé-
nyekbe történő befektetések révén az euró kötvénypiac átlagá-
nál magasabb hozam elérése.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb eszközcsoportokba 
kerülnek elhelyezésre az eszközök:
–  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények, és más 

hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci és befektetési eszközök
–  Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok
–  Pénzeszközök
 
Megcélzott lakossági befektető
Azok a befektetők, akik alacsony kockázat mellett a piaci hoza-
moknak megfelelő megtérülést kívánnak elérni.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig meg-
tartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen 
változhat, ha korábban váltja vissza a terméket.

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 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2. osztályba soroltuk, amely 
az alacsony kockázati osztály. 

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket 
egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges 
hozam a két pénznem átváltási árfolyamától függ. Ezt a koc-
kázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockáza-
tokra, amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. 
A hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

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 kifize-
tést, Ön elveszítheti a teljes befektetését. 
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ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási: díj 0,176 EUR/hó

1 év 10 év 20 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

173 EUR 7 636 EUR 14 646 EUR 

Éves átlagos hozam -99,07% -5,46% -3,23%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

202 EUR 7 761 EUR 14 821 EUR 

Éves átlagos hozam -98,33% -5,12% -3,10%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

208 EUR 8 352 EUR 16 403 EUR 

Éves átlagos hozam -98,14% -3,62% -2,02%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza  
a költségek levonása után

214 EUR 9 004 EUR 18 226 EUR 

Éves átlagos hozam -97,94% -2,10% -0,94%

Felhalmozott befektetett összeg 1 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgatókönyvek 
szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 1 000 EUR-t fektet be és 
–  a további években a kötelező indexálással növelt értéket fizeti be.

EURÓPAI KÖTVÉNY EURÓ (EKE)  
ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ  
KONKRÉT INFORMÁCIÓK
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Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási díj: 0,176 EUR/hó

Eszközalap Ha Ön 1 év után  
visszaváltja

Ha Ön 10 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 20 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő)

Mérsékelt forgatókönyv

Európai Kötvény Euró (EKE) 
eszközalap

Teljes költség 792 EUR 1 434 EUR 2 709 EUR 

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 97,63% 3,09% 1,49%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által 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
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,39% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,40% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,57% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

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

Nyereségrészesedés* Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál jobban 
teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való kilépést 
követően kerül sor. 

*Hűségbónuszt tartalmazó termék, amelynél a jóváírt Hűségbónusz mértéke -0,83%, mely negatív érték a befektetés nyereségét növelő tényező.

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 vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejle-
ményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott for-
gatókönyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A 
tényleges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 

figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

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 befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi 
az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. 

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumu-
latív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. 
Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A szám-
adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 
1 000 EUR-ot fektet be. A számadatok becslések, a jövőben 
változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Allianz Bónusz Életprogram - Euró Kiemelt információs doku-
mentuma tartalmazza. A dokumentum elérhető a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu).
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1 2 3 4 5 6 7
ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási: díj 0,176 EUR/hó

1 év 10 év 20 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

91 EUR 4 482 EUR 6 990 EUR 

Éves átlagos hozam -99,96% -17,09% -12,38%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

185 EUR 6 692 EUR 12 847 EUR 

Éves átlagos hozam -98,80% -8,21% -4,67%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

211 EUR 9 367 EUR 20 652 EUR 

Éves átlagos hozam -98,04% -1,30% 0,32%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza  
a költségek levonása után

240 EUR  13 634 EUR 36 199 EUR 

Éves átlagos hozam -96,91% 6,04% 5,57%

Felhalmozott befektetett összeg 1 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgatókönyvek 
szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 1 000 EUR-t fektet be és 
–  a további években a kötelező indexálással növelt értéket fizeti be.

TERMÉK

A termék neve: Allianz Bónusz Életprogram - Euró (882120) 
Európai Részvény Euró (ERE) eszközalap
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Kelt: Budapest, 2022. július 1.
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2022. május 24.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Célok
Az eszközalap célja az eurózóna kiemelkedő teljesítményű rész-
vénytársaságainak részvényeibe történő befektetései révén közép-
távon a hasonló társaságok részvényeiből képzett irányadó index-
nél (DOW JONES EURO STOXX 50) magasabb hozam elérése.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb eszközcsoportokba 
kerülnek elhelyezésre az eszközök:
–  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények, és más 

hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci és befektetési eszközök
–  Részvények, részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok, 

illetve egyéb részesedések
–  Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok
–  Pénzeszközök
 
Megcélzott lakossági befektető
Azok a befektetők, akik az árfolyamkockázatot vállalva szeretné-
nek részesedni a nemzetközi részvénypiacokon elérhető tőkenö-
vekményből és az alapok eszközalapja struktúra előnyeiből.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig meg-
tartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen 
változhat, ha korábban váltja vissza a terméket.

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 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely 
a közepes kockázati osztály. 

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket 
egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges 
hozam a két pénznem átváltási árfolyamától függ. Ezt a koc-
kázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockáza-
tokra, amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. 
A hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

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 kifize-
tést, Ön elveszítheti a teljes befektetését. 
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ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

EURÓPAI RÉSZVÉNY EURÓ (ERE)  
ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ 
KONKRÉT INFORMÁCIÓK
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Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási díj: 0,176 EUR/hó

Eszközalap Ha Ön 1 év után  
visszaváltja

Ha Ön 10 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 20 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő)

Mérsékelt forgatókönyv

Európai Részvény Euró (ERE) 
eszközalap

Teljes költség 792 EUR 1 425 EUR 2 884 EUR 

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 100,06% 3,16% 1,53%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által 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
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,46% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,27% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,57% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

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

Nyereségrészesedés* Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál jobban 
teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való kilépést 
követően kerül sor. 

*Hűségbónuszt tartalmazó termék, amelynél a jóváírt Hűségbónusz mértéke -0,66%, mely negatív érték a befektetés nyereségét növelő tényező.

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 vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejle-
ményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott for-
gatókönyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A 
tényleges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 

figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

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 befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi 
az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. 

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumu-
latív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. 
Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A szám-
adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 
1 000 EUR-ot fektet be. A számadatok becslések, a jövőben 
változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Allianz Bónusz Életprogram - Euró Kiemelt információs doku-
mentuma tartalmazza. A dokumentum elérhető a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu).
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1 2 3 4 5 6 7
ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

VILÁGGAZDASÁGI RÉSZVÉNY EURÓ (VRE) 
ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ 
KONKRÉT INFORMÁCIÓK

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási: díj 0,176 EUR/hó

1 év 10 év 20 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

109 EUR 5 353 EUR 8 870 EUR 

Éves átlagos hozam -99,89% -13,05% -9,13%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

195 EUR 9 273 EUR 24 327 EUR 

Éves átlagos hozam -98,52% -1,50% 1,91%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a  
költségek levonása után

218 EUR 12 668 EUR 39 629 EUR 

Éves átlagos hozam -97,79% 4,63% 6,38%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

243 EUR 17 769 EUR 68 291 EUR 

Éves átlagos hozam -96,78% 11,07% 11,04%

Felhalmozott befektetett összeg 1 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgatókönyvek 
szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 1 000 EUR-t fektet be és 
–  a további években a kötelező indexálással növelt értéket fizeti be.

TERMÉK

A termék neve: Allianz Bónusz Életprogram - Euró (882120) 
Világgazdasági Részvény Euró (VRE) eszközalap 
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Kelt: Budapest, 2022. július 1.
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2022. május 24.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Célok
Az eszközalap célja a világ legjelentősebb fejlett és fejlődő 
gazdasági térségeiben a kiemelkedő teljesítményű és nagy 
növekedési lehetőséggel rendelkező vállalatok részvényeibe 
fektetve, középtávon a világgazdasági részvénypiacok együttes 
mozgását reprezentáló, irányadó indexnél (MSCI World Index) 
magasabb hozam elérése.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb eszközcsoportokba 
kerülnek elhelyezésre az eszközök:
–  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények, és más 

hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci és befektetési eszközök
–  Részvények, részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok, 

illetve egyéb részesedések
–  Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok
–  Pénzeszközök
 
Megcélzott lakossági befektető
Azok a befektetők, akik az árfolyamkockázatot vállalva szeretné-
nek részesedni a nemzetközi részvénypiacokon elérhető tőkenö-
vekményből és az alapok eszközalapja struktúra előnyeiből.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig meg-
tartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen 
változhat, ha korábban váltja vissza a terméket.

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 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely 
a közepes kockázati osztály. 

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket 
egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges 
hozam a két pénznem átváltási árfolyamától függ. Ezt a koc-
kázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockáza-
tokra, amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. 
A hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

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 kifize-
tést, Ön elveszítheti a teljes befektetését. 
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Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási díj: 0,176 EUR/hó

Eszközalap Ha Ön 1 év után  
visszaváltja

Ha Ön 10 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 20 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő)

Mérsékelt forgatókönyv

Világgazdasági Részvény Euró 
(VRE) eszközalap

Teljes költség 792 EUR 1 676 EUR 5 077 EUR 

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 106,54% 3,97% 2,21%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által 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
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,69% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,49% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,60% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

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

Nyereségrészesedés* Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál jobban 
teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való kilépést 
követően kerül sor. 

*Hűségbónuszt tartalmazó termék, amelynél a jóváírt Hűségbónusz mértéke -0,55%, mely negatív érték a befektetés nyereségét növelő tényező.

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 vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejle-
ményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott for-
gatókönyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A 
tényleges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 

figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

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 befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi 
az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. 

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumu-
latív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. 
Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A szám-
adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 
1 000 EUR-ot fektet be. A számadatok becslések, a jövőben 
változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Allianz Bónusz Életprogram - Euró Kiemelt információs doku-
mentuma tartalmazza. A dokumentum elérhető a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu).
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1 2 3 4 5 6 7
ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

BRIC RÉSZVÉNY EURÓ (BRE)  
ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ 
KONKRÉT INFORMÁCIÓK

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási: díj 0,176 EUR/hó

1 év 10 év 20 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

102 EUR 3 844 EUR 5 680 EUR 

Éves átlagos hozam -99,92% -20,74% -15,54%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

173 EUR 4 763 EUR 7 256 EUR 

Éves átlagos hozam -99,08% -15,69% -11,85%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a  
költségek levonása után

203 EUR 6 867 EUR 11 333 EUR 

Éves átlagos hozam -98,30% -7,67% -6,11%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

239 EUR 10 533 EUR 20 052 EUR 

Éves átlagos hozam -96,97% 1,03% 0,03%

Felhalmozott befektetett összeg 1 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgatókönyvek 
szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 1 000 EUR-t fektet be és 
–  a további években a kötelező indexálással növelt értéket fizeti be.

TERMÉK

A termék neve: Allianz Bónusz Életprogram - Euró (882120) 
BRIC Részvény Euró (BRE) eszközalap 
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Kelt: Budapest, 2022. július 1.
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2022. május 24.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Célok
Az eszközalap célja elsősorban Brazília, Oroszország, India és 
Kína (BRIC-országok) részvénypiacain eszközölt részvénybefek-
tetések révén hosszú távon a fejlett országokban elérhetőnél 
magasabb hozam elérése.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb eszközcsoportokba 
kerülnek elhelyezésre az eszközök:
–  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények, és más 

hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci és befektetési eszközök
–  Részvények, részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok, 

illetve egyéb részesedések
–  Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok
–  Pénzeszközök
 
Megcélzott lakossági befektető
Azok a befektetők, akik az árfolyamkockázatot vállalva szeret-
nének részesedni a brazil, orosz és távol-keleti részvénypiacokon 
elérhető tőkenövekményből és az alapok eszközalapja struktúra 
előnyeiből.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig meg-
tartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen 
változhat, ha korábban váltja vissza a terméket.

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 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül az 5. osztályba soroltuk, 
amely a közepesen magas kockázati osztály.  

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket 
egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges 
hozam a két pénznem átváltási árfolyamától függ. Ezt a koc-
kázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockáza-
tokra, amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. 
A hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

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 kifize-
tést, Ön elveszítheti a teljes befektetését. 
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Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási díj: 0,176 EUR/hó

Eszközalap Ha Ön 1 év után  
visszaváltja

Ha Ön 10 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 20 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő)

Mérsékelt forgatókönyv

BRIC Részvény Euró (BRE) 
eszközalap

Teljes költség 792 EUR 1 561 EUR 2 875 EUR 

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 93,98% 3,28% 1,72%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által 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
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,28% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,92% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,61% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

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

Nyereségrészesedés* Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál jobban 
teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való kilépést 
követően kerül sor. 

*Hűségbónuszt tartalmazó termék, amelynél a jóváírt Hűségbónusz mértéke -0,56%, mely negatív érték a befektetés nyereségét növelő tényező.

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 vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejle-
ményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott for-
gatókönyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A 
tényleges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 

figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

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 befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi 
az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. 

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumu-
latív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. 
Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A szám-
adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 
1 000 EUR-ot fektet be. A számadatok becslések, a jövőben 
változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Allianz Bónusz Életprogram - Euró Kiemelt információs doku-
mentuma tartalmazza. A dokumentum elérhető a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu).
 

11/13

A
H
E-
21

28
7/
B
E9



1 2 3 4 5 6 7
ALACSONYABB KOCKÁZAT MAGASABB KOCKÁZAT

TERMÉK

A termék neve: Allianz Bónusz Életprogram - Euró (882120)
Fenntartható Növekedés Részvény Euró (FRE) eszközalap 
A szolgáltató neve: Allianz Hungária Zrt. 
Kelt: Budapest, 2022. július 1.
A KID felülvizsgálatának időpontja: 2022. május 24.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és meg-
értése nehéz lehet. 

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?    

Célok
Az eszközalap célja a globális részvénypiacokon jelen lévő, a 
fenntartható növekedésre alapozott üzleti gyakorlatot követő 
vállalatok részvényeibe fektetve hosszú távon magas hozam 
elérése.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb eszközcsoportokba 
kerülnek elhelyezésre az eszközök:
–  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kötvények, és más 

hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci és befektetési eszközök
–  Részvények, részesedési viszonyt megtestesítő értékpapírok, 

illetve egyéb részesedések
–  Befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok
–  Pénzeszközök
 
Megcélzott lakossági befektető
Azok a befektetők, akik az árfolyamkockázatot vállalva sze-
retnének részesedni a globális részvénypiacokon jelen lévő, a 
fenntartható növekedést fontosnak tartó vállalatok részvényein 
elérhető tőkenövekményből és az alapok eszközalapja struktúra 
előnyeiből.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK 
CSERÉBE?

Kockázati mutató

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig meg-
tartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen 
változhat, ha korábban váltja vissza a terméket.

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 
piaci mozgások miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely 
a közepes kockázati osztály. 

Felhívjuk a figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket 
egy másik pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges 
hozam a két pénznem átváltási árfolyamától függ. Ezt a koc-
kázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

Felhívjuk figyelmét a befektetéssel kapcsolatos kockáza-
tokra, amelyek befolyásolják a termék visszavásárlási értékét. 
A hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan.

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 kifize-
tést, Ön elveszítheti a teljes befektetését. 

TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK
 

Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási: díj 0,176 EUR/hó

1 év 10 év 20 év
(ajánlott tartási idő)

[Túlélési] forgatókönyvek

Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

102 EUR 5 436 EUR 9 005 EUR 

Éves átlagos hozam -99,92% -12,71% -8,94%

Kedvezőtlen forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

197 EUR 9 648 EUR 26 271 EUR 

Éves átlagos hozam -98,48% -0,71% 2,64%

Mérsékelt forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a  
költségek levonása után

218 EUR  13 010 EUR 42 077 EUR 

Éves átlagos hozam -97,77% 5,14% 6,91%

Kedvező forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza 
a költségek levonása után

243 EUR 17 957 EUR 70 825 EUR 

Éves átlagos hozam -96,81% 11,27% 11,34%

Felhalmozott befektetett összeg 1 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben (ajánlott tartási idő), különböző forgatókönyvek 
szerint, feltételezve, hogy 
– az első évben 1 000 EUR-t fektet be és 
–  a további években a kötelező indexálással növelt értéket fizeti be.

FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS RÉSZVÉNY EURÓ 
(FRE) ESZKÖZALAPRA VONATKOZÓ 
KONKRÉT INFORMÁCIÓK
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Befektetés: 83 EUR/hó
Biztosítási díj: 0,176 EUR/hó

Eszközalap Ha Ön 1 év után  
visszaváltja

Ha Ön 10 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő fele)

Ha Ön 20 év után  
váltja vissza
(ajánlott tartási idő)

Mérsékelt forgatókönyv

Fenntartható Növekedés 
Részvény Euró (FRE) eszközalap

Teljes költség 792 EUR 1 922 EUR 6 631 EUR 

Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY) 107,55% 4,50% 2,72%

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
– a különböző költségtípusok által 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
 

Egyszeri költségek Belépési költségek 0,73% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.  Ez magában 
foglalja termékének a forgalmazási költségét.

Kilépési költségek Nincs A befektetésének lejáratakor történő kilépési költségeinek hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek 0,94% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és 
eladása költségeinek hatása.

Egyéb folyó költségek 1,61% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. 
szakaszban bemutatott költségek hatása.

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

Nyereségrészesedés* Nincs A nyereségrészesedés hatása. Ezt akkor vonjuk le, ha a befektetés X%-nál jobban 
teljesített. A végső hozam Y%-ának kifizetésére a befektetésből való kilépést 
követően kerül sor. 

*Hűségbónuszt tartalmazó termék, amelynél a jóváírt Hűségbónusz mértéke  -0,55%, mely negatív érték a befektetés nyereségét növelő tényező.

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 vál-
tozik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést/terméket.

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körül-
mények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi 
figyelembe azt az esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt 
kifizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jövőre vonatkozóan a piaci fejle-
ményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott for-
gatókönyvek csak a lehetséges kimenetelek egy részét jelzik. A 
tényleges hozamok ettől eltérőek lehetnek.

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a ter-
méknek az összes költségét, és tartalmazzák az Ön tanácsadó-
jának és forgalmazójának a költségeit. A számadatok nem veszik 

figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén 
befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.  

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 befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi 
az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. 

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumu-
latív költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. 
Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A szám-
adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 
1 000 EUR-ot fektet be. A számadatok becslések, a jövőben 
változhatnak. 

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó 
személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az 
adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemu-
tatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön 
befektetésére.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Allianz Bónusz Életprogram - Euró Kiemelt információs doku-
mentuma tartalmazza. A dokumentum elérhető a biztosító hon-
lapján (www.allianz.hu).
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