
 

 

 

5. számú melléklet 
Az Általános Szerződési Feltételekhez – kiegészítés 
 

Választható eszközalapok 
bemutatása 
 

 

Életprogramok szerződésekhez 
 
Érvényes: 2020. április 10-től visszavonásig 

 

„A” rész – Eszközalapok1 

 
 
Általános tudnivalók 

 
Az egyes eszközalapok a befektetések típusában – 
ezáltal a várható hozamban és a befektetés 

kockázatában is – különböznek egymástól. A 
befektetésekre érvényes az az általános alapelv, 
mely szerint a befektetési kockázat mértéke 

arányos az elérhető hozam mértékével. A szerződő 
kockázatviselési szándékától függ, hogy mely 
eszközalapot választja. Az egyes eszközalapok 

közötti választás joga a szerződőt illeti meg. A 
befektetési kockázatot is a szerződő viseli.  
 

Az eszközalapok várható hozamszint és kockázati 
szint szerinti besorolásánál alkalmazott értékek 
jelentése: 

1: nagyon alacsony 2: alacsony 3: közepesen 
alacsony 4: közepes 5: közepesen magas 6: magas, 
7: nagyon magas 

 
Az eszközalapok kockázati szintjét a biztosító a 
saját kockázati besorolása alapján állapítja meg, 

amelynek során figyelembe veszi az 
eszközalapban elhelyezett főbb 
eszközcsoportokat, ezen belül az 

értékpapírtípusokat és azok likviditását, a 
befektetések földrajzi megosztását, valamint 
futamidejét is. 
 

Az eszközalap devizaneme megegyezik a nettó 
eszközérték nyilvántartásának pénznemével. 
 

Az ügyfél által választott bármely eszközalap 
elhagyása esetén a biztosító a befektetési 
politikában meghatározottak szerint az ügyfél 

által választott új eszközalap eszközcsoportjaiba 

fektet be, az adott eszközalap eszközallokációja 

szerint.   
 
A szerződő befektetéseinek az értéke ezt követően 

az új eszközalap eszközallokációja alapján alakul.  
 
Az eszközalap befektetéseinek eredménye függ az 

abban elhelyezett eszközök fajtájától, illetve 
arányától. Ezek kockázatának figyelembevételével 
került meghatározásra az egyes eszközalapok 

kockázati szintje.  
 
A következőkben a tőke- és a hozamgarancia, 

valamint a tőke- és hozamvédelem fogalmát 
ismertetjük.  A biztosító az egyes eszközalapok 
ismertetésében minden esetben külön jelzi, hogy 

az adott eszközalap tőke-és/vagy 
hozamgaranciával, illetve tőke- és/vagy 
hozamvédelemmel rendelkezik-e. 

 
Tőkegarancia és hozamgarancia 
 

Egy eszközalap akkor rendelkezik tőke-, illetve 
hozamgaranciával, ha a garancia az alábbiak 
szerint megjelölt, megfelelő biztosítékkal 

garantált.  
 
Az eszközalap elnevezése, befektetési politikája, 
kereskedelmi kommunikációja vagy a biztosítási 

szerződési feltételek a tőke megóvására, illetve a 
hozamra vonatkozó garanciára való utalást (a 
továbbiakban: tőke-, illetve hozamgarancia) akkor 

tartalmazhatnak, ha a garancia megfelelő 
biztosítékkal garantált.  
 



 

 

 

A hozamra vonatkozó garancia külön utalás 

nélkül is magában foglalja a tőke megóvására 
vonatkozó garanciát is.  
 

A biztosíték akkor tekinthető megfelelőnek, ha  
a) a biztosítékot hitelintézet, biztosító vagy 
viszontbiztosító nyújtja,  

b) a biztosíték írásba foglalt kötelezettségvállalás,  
c) a biztosító a kifizetés teljesítése érdekében 
közvetlenül a biztosítéknyújtóhoz fordulhat, és a 

követelését ésszerű határidőn belül érvényesítheti,  
d) a biztosíték mértéke az életbiztosítás 
pénznemében egyértelműen meghatározott és 

megfelelő számítással alátámasztott,  
e) a biztosítéknyújtó a kötelezettségét a biztosíték 
alá eső tőke-, illetve hozamgaranciával érintett 

biztosítási szerződések vonatkozásában nem 
mondhatja fel,  
f) a tőke-, illetve hozamgarancia teljes összegére 

kiterjed, és  
g) a biztosíték valamennyi irányadó joghatóság 
előtt érvényes és érvényesíthető.  

 

 

Tőkevédelem és hozamvédelem 
 
Egy eszközalap akkor rendelkezik tőke-, illetve 

hozamvédelemmel, ha a tőke-, illetve 
hozamvédelem a tőke megóvását vagy a hozamot 
biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó részletes 

befektetési politikával alátámasztott.  
  
Az eszközalap elnevezése, befektetési politikája, 

kereskedelmi kommunikációja vagy a biztosítási 
szerződési feltételek a tőke megóvására, illetve a 
hozamra vonatkozó ígéretre való utalást (tőke-, 

illetve hozamvédelem) akkor tartalmazhatnak, ha 
a tőke-, illetve hozamvédelem a tőke megóvását 
vagy a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre 

vonatkozó részletes befektetési politikával 
alátámasztott.  
 

A hozamra vonatkozó ígéret külön utalás nélkül 
is magában foglalja a tőke megóvására 
vonatkozó ígéretet is. 

 
LVA – Likviditási Forint eszközalap 

 
Az eszközalap jellemzői Főbb eszközcsoportok Értékpapírtípusok 

Indulás időpontja: 2012. 
augusztus 24. 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
kötvények, és más hitelviszonyt megtestesítő 
pénzpiaci és befektetési eszközök 

Állampapírok, az állam által 
garantált hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, vállalati és hitelintézeti 
kötvények, jelzáloglevelek 
 

Devizanem* HUF Pénzeszközök 
Folyószámlapénz, betét  

Várható 
hozamszint 
 

+ (1) Egyéb eszközök 
Repoügyletek 

 
Kockázati szint 

+ (1) 
 

 

Ajánlott minimális 
befektetési 
időtartam: 

0-2 év 
 

  

Tőke-, ill. 
hozamgarancia 

nincs Befektetések földrajzi megoszlása 
(kitettsége) 

 

Befektetések szektorok szerinti 
megoszlása (kitettsége) 

 

 
Tőke-, ill. 
hozamvédelem 

nincs Magyarország 
Nem értelmezető 

Alapkezelő Eszközallokáció Minimum Cél Maximum 

Allianz Alapkezelő Zrt. Magyar állampapírok 0% 95% 100% 

Referencia index Repo ügyletek, magyar vállalati és hitelintézeti 
kötvények, magyar jelzáloglevelek, 
folyószámlapénz 

0% 5% 100% ZMAX 100% 

* Az eszközalap devizaneme megegyezik a nettó eszközérték nyilvántartásának pénznemével. 

 
 

Az eszközalap célja: A rövidlejáratú (átlagosan 
3 hónap futamidejű) magyar állampapírokhoz 

igazodó hozam elérésre.  
 

A megcélzott ügyfélkör: A kezesi- és garancia 
biztosítások fedezeteként kötött Életprogram 

szerződések szerződői. 
 



 

 

 

Az eszközalap a befektetési célnak 

elsődlegesen a futamidőhöz igazodó magyar 
állampapírokat tartalmaz, ezen felül 

szerepelhetnek még benne az állam által 
garantált hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, repo ügyletek, magyar vállalati és 
hitelintézeti kötvények, magyar jelzáloglevelek, 

valamint bankszámlapénz. 
Az LVA nagyon alacsony kockázatú befektetésnek 

számít, amely már rövidtávon is nagy 
valószínűséggel pozitív hozamot érhet el. 
 
Az eszközalap portfóliójával kapcsolatban az 
értékpapír-kölcsönzés nem megengedett. 

 
Fedezeti, valamint arbitrázs célú ügyletek kötésére 
nincs lehetőség. 

 
Az eszközalap eszközallokációja az alábbi 
feltételek fennállása esetén térhet el a cél értéktől: 
A befektetési politikában meghatározott Minimum 

és Maximum tartományban 

 hozam maximalizálás érdekében, 

 kockázatcsökkentés érdekében, 

 a likviditás biztosítása érdekében. 
 
Azon kollektív befektetési forma befektetési 
politikája, amelybe az eszközalap az eszközeinek 

legalább 50 százalékát meghaladó mértékben 
kíván befektetni jelentős részben megegyezik az 
eszközalap befektetési politikájával. A fentiek 
szerinti kollektív befektetési forma befektetési 

politikája elérhető a biztosító honlapján 
(www.allianz.hu), az Allianz Életprogram 
befektetési tájékoztató oldalain.    

 
Az eszközalap kezelőjének – a befektetési 
politikában meghatározott eszközallokáció 

megvalósítása érdekében – az alábbi ügyletek 
megvalósítására van lehetősége:  

 értékpapír adás/vétel, 

 betételhelyezés/feltörés, 

 repoügyletek, 

 deviza eladás/vétel. 

  

 
Az eszközalaphoz kapcsolódó kockázatok: 

 
Kamatkockázat 

Az állampapírokba és más kamatozó eszközökbe 

történő befektetés esetében a már kibocsátott 
értékpapírok értékét a piaci hozamszint 
elmozdulása jelentős mértékben 

megváltoztathatja. A kamatszint emelkedése a 
kamatozó eszközök aktuális értékét csökkentheti, 
ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket 

tartalmazó eszközalapok teljesítményére. A 
hosszabb futamidejű eszközök értéke érzékenyebb 
a piaci kamatok változására, mint a rövid 

futamidejű eszközök értéke. 
 
Ország- és politikai kockázat 
A hazai és nemzetközi gazdasági és politikai 

környezet jelentős hatással lehet az 
eszközalapokban lévő befektetési eszközök 
teljesítményére. Az egyes országok politikai 

stabilitása, helyzete megváltozhat. Az egyes 
országok kormányai hozhatnak olyan döntéseket, 
amelyek negatívan befolyásolhatják az adott 

ország gazdaságának szereplőit, így az általuk 
kibocsátott értékpapírok értékét is csökkenthetik, 
mely az eszközalapok értékének alakulását is 

befolyásolja.  
 
Hitelezési kockázat 

A bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok esetében a betét-felvevő 
pénzintézetek, illetve értékpapír kibocsátók 

esetleges csődje, fizetésképtelensége szélsőséges 

esetben az eszközalap portfóliójában szereplő 
ezen eszközök értékének drasztikus csökkenéséhez, 

akár teljes megszűnéséhez vezethet. 
 
Partnerkockázat 

A befektetési tevékenységhez kapcsolódó 
tranzakciókban közreműködő partnerek által 
vállalt kötelezettségek nem, vagy nem teljes 

mértékű teljesítése következtében az ügylet 
meghiúsulhat, ezáltal veszteség keletkezhet, mely 
hátrányosan befolyásolhatja az eszközalapok 

értékét és árfolyamát. A partnerkockázat a 
megfelelő hitelkockázati minősítésű, illetve kellően 
megbízható partner kiválasztásával minimálisra 

csökkenthető. 
 
Inflációs kockázat 

Az infláció a befektetések reálhozamának 
mértékét, vagyis a befektetésnek a megszüntetés 
időpontjában fennálló vásárlóértékét teszi 

bizonytalanná. Hosszú távú befektetések esetén 
fokozottan tekintettel kell lenni az inflációnak a 
befektetés eredményét csökkentő hatására. 

 
Adózási kockázat 
A befektetési időtartama alatt a befektetési 

egységekhez kötött életbiztosításokra, valamint a 
befektetési eszközalapokra vonatkozó adózási 
szabályok esetleg kedvezőtlen irányba 
változhatnak. Ez hatással lehet az eszközalapokból 

származó, adóval csökkentett nettó kifizetések 
nagyságára.  

 

http://www.allianz.hu/


 

 

 

 
 
 
 
 

1 A unit-linked portfóliók eszközallokációt előíró táblázatokban „Cél” értékként a megbízó által kívánatosnak tartott arány szerepel. 
A „Minimum” érték az adott portfólióban a portfóliókezelő által minimálisan tartandó, míg a „Maximum” érték a portfóliókezelő 
által maximálisan tartható arányt jelenti. 
Az eszközallokációt előíró táblázatokban a „Minimum” és „Maximum” értékek 1Mrd forint fölötti nettó eszközérték esetén 
érvényesek. Amennyiben a tartalék nettó eszközértéke 1 Mrd forint alá csökken, akkor a maximálisan megengedett 
folyószámlapénz, betét és egyéb likvid eszköz a befektetési politikában rögzített százalékos mérték vagy 100 millió forint közül a 
magasabb érték.  
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