Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (A dokumentum csak az alapbiztosításra tartalamaz
információkat, a kiegészítő biztosításokra nem.)
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas. Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Típus: Meghatározott tartam elérésére (lejárat) vagy a biztosított azt megelőző elhalálozása esetére szóló befektetési egységekhez kötött életbiztosítás.
Célok: A termék célja, hogy a biztosított halála, vagy a biztosítási tartam lejárata esetén pénzbeli szolgáltatást nyújtson a kedvezményezettnek. Ezt a célt úgy
éri el, hogy a befizetett biztosítási díjat – a kockázati díjak és az értékesítési költség levonása után – úgynevezett befektetési egység formájában a Szerződő
által választott eszközalap(ok)ba fekteti. Az eszközalapok teljesítménye a befektetési egységek értékében jelenik meg. A befektetési egységek értéke meghatározza a befektetés aktuális értékét, mely a lejárati vagy haláleseti szolgáltatás alapját is képezi. A termékben 17 különböző kockázatú eszközalap érhető el. Az
elérhető hozam többek között az eszközalap típusától és az aktuális piaci környezettől függ. Alacsonyabb kockázatúak és hozamkilátásúak jellemzően a kötvény és pénzpiaci eszközalapok. Kockázatosabb és magasabb hozamkilátású eszközalapok közé tartoznak jellemzően a vegyes eszközalapok, melyek eltérő
arányban tartalmaznak kötvény és részvény eszközöket, valamint a szektorális vagy a földrajzi jellemzőkkel leírható részvény eszközalapok. Az eszközalapokkal
kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: A termékben elérhető eszközalapok széles választéka miatt (17 eszközalap) a termék különböző igényű lakossági befektetők
számára is megoldás lehet. Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el: www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
Biztosítási szolgáltatások és költségek: A 118 jelű Visio egy rendszeres, forintos díjfizetésű, befektetési egységekhez kötött, határozott tartamra szóló életbiztosítás. A szerződés tartama 10 és 45 év közt lehet, melyet a szerződő egész években határoz meg a maximum lejárati életkorra vonatkozó szabályok figyelembe vételével. A biztosítást 16-65 év közötti biztosítottakra lehet megkötni és a biztosított legfeljebb 75 éves lehet a biztosítás lejáratának évében. A szerződés díját a szerződő választása szerinti időközönként (havonta, negyedévente, félévente vagy évente) kell megfizetni. Ha a biztosított a tartam közben meghal,
a Biztosító a szerződésen nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki a kedvezményezettnek, ezzel a szerződés megszűnik. Balesetből eredő
halál esetén a befektetési egységek aktuális értékén felül 1 000 000 Ft is kifizetésre kerül. Amennyiben a biztosítás tartama lejár, a lejáratkor nyilvántartott
befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki a Biztosító a kedvezményezettnek. Ezeknek a szolgáltatásoknak az értékét a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?” című szakasz mutatja be. A baleseti halálra szóló fedezet díja 1 000 000 Ft biztosítási összegre vetítve 18-65 év között 142 Ft,
66-85 év között 170 Ft havonta. A díjakról és költségekről szóló részletes tájékoztatást a termékre vonatkozó a Különös Feltételekben, a Különös feltételek
mellékletében, valamint a Kiegészítő ügyfél-tájékoztatóban találja. A Biztosító a szerződést – a kockázat jelentős növekedésének esetét kivéve – egyoldalúan
nem mondhatja fel.
A költségeket kizárólag tájékoztató jellegű példánkban egy 35 éves biztosítottra mutatjuk be, a biztosítás tartama 20 év. A biztosítási díjat havi rendszerességgel fizetik. 20 év alatt 240 alkalommal történik meg a díj befizetése. A teljes tartamra befizetett díj 6 000 000 Ft, melyből 34 080 Ft a biztosítási kockázat
fedezetéül elvont díjrész. Az éves díj körülbelül 0,57% -a képezi a kockázati, míg 99, 43%-a a megtakarítási díjrészt. A kockázati díjrész nem képezi a befektetés
alapját, így azon nem érhető el hozam. A kockázati díj hatása a befektetési hozamra az ajánlott tartási idő végén: legfeljebb 0,06%

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

1
Alacsonyabb kockázat

2

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.
Előfordulhat, hogy Ön nem tudja
könnyen felmondani a termékét, vagy olyan áron kell felmondani, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora
összeget kap vissza.
A termék teljesítményét az is meghatározza, hogy a szerződő milyen eszközalapokat választ a szerződéskötéskor,
vagy a tartam során, hiszen az eszközalapok eltérő hozamkilátásokkal és kockázati jellemzőkkel rendelkeznek.
Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2. és 5 . közötti osztályba soroltuk, amely alacsony és a közepesen magas kockázati osztályok közé esik.
Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsonytól közepesen magas szintek közé sorolja, és a rossz piaci feltételek: egyáltalán nem
valószínű (2 kockázati osztály), nem valószínű (3. kockázati osztály), esetleg (4. kockázati osztály), vagy valószínűleg (5. kockázati osztály) hatással lesznek azon
képességünkre, hogy kifizessük Önt. Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy
egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.

Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000 Ft / év
Biztosítási díj: 1 704 Ft / év
Stressz forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Kedvezőtlen forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Mérsékelt forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Kedvező forgatókönyv

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

1 év

10 év

20 év

52 995Ft -tól
78 486Ft-ig
-98,99%-tól
-95,92%-ig
69 081Ft-tól
79 722 Ft-ig
-97,32% tól
-95,71%-ig
77 945 Ft-tól
86 213 Ft-ig
-96,01%-tól
-94,54%-ig
79 865 Ft-tól
100 200 Ft-ig
-95,69%-tól
-91,53%-ig
300 000 Ft

1 139 267 Ft-tól
2 399 684 Ft-ig
-21,04%-tól
-4,50%-ig
1 516 512 Ft-tól
3 652 206 Ft-ig
-14,33%-tól
3,86%-ig
2 103 692 Ft-tól
5 535 844 Ft-ig
-7,23%-tól
11,78%-ig
2 573 423 Ft-tól
9 014 506 Ft-ig
-3,07%-tól
20,85%-ig
3 000 000 Ft

1 602 311 Ft-tól
4 622 642 Ft-ig
-16,54%-tól
-2,68%-ig
2 336 257 Ft-tól
14 384 953 Ft-ig
-10,86%-tól
8,04%-ig
3 564 180 Ft-tól
28 806 365 Ft-ig
-5,56%-tól
13,85%-ig
5 258 891 Ft-tól
63 808 688 Ft-ig
-1,33%-tól
20,24% -ig
6 000 000 Ft

1 077 945 Ft-tól
1 086 213 Ft-ig

3 103 692 Ft-tól
6 535 844 Ft-ig

4 564 180 Ft-tól
29 806 365 Ft-ig

1 704 Ft

17 040Ft

34 080 Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
díj:

Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit. A
számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet.

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft fektet be. A
számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az egyes eszközalapok költségeiről tájékoztatást talál az azokra vonatkozó Kiemelt
információkat tartalmazó dokumentumban is. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el: www.nn.hu/megtakaritas/visiorendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek.
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor, az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
Ha Ön 10 év után váltja vissza
Ha Ön 20 év után váltja vissza
219 483-tól
580 769 Ft-tól
1 354 343 Ft-tól
231 878 Ft-ig
862 328 Ft-ig
3 726 954 Ft-ig
Az évente a hozamra
93,63%-tól
4,31%-tól
2,53%-tól
gyakorolt hatás
111,79%-ig
5,81%-ig
3,79%-ig
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,25%-tól A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
0,69%-ig
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%-tól A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
0,00%-ig
egyéb folyó költsé2,15%-tól A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
3,13%-ig
gek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészese0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
dés
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan jutok korábban a pénzemhez?
Az ajánlott tartási idő megegyezik a szerződés tartamával (amely a jelen dokumentumban bemutatott példa szerint 20 év). A tartam lejártakor fogja a Biztosító a nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét szolgáltatni. Ennél korábbi megszűnés esetén a Biztosító visszavásárlási táblázatot alkalmaz, ami
alapján a befektetési egységek aktuális értékénél Ön kevesebbet fog visszakapni, tekintettel arra, hogy a megtakarítási célú befizetések már befektetett és
hozamokat termelő részének meghatározott részét is elvonja a Biztosító visszavásárlási szankcióként. A kifizetés aránya növekszik a tartam végéhez közeledve. A visszavásárlási táblázatot a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza (https://www.nn.hu/dokumentumtar). A kifizetés összege függ a befektetési
egységek aktuális értékétől, azaz az eszközalapok aktuális teljesítményétől, valamint az érvényes adózási szabályoktól, melyeket a "A biztosítások adózási és
számviteli szabályairól szóló tájékoztató" című nyomtatvány tartalmaz (https://www.nn.hu/dokumentumtar). A „Milyen költségek merülnek fel” részben
mutatjuk be a biztosítás ajánlott tartási idő előtt történő megszüntetése költségeinek a különböző tartási időkre gyakorolt hatását. A szerződést önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül megkötő természetes személy szerződő a szerződést a biztosítási kötvény kézhezvételétől számított harminc
napon belül írásban, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a szerződés a kockázatviselés kezdetére visszamenő hatállyal szűnik meg, és a Biztosító
szerződési feltételek szerint elszámol a befizetett díjakkal.

Hogyan tehetek panaszt?
A termékkel, a termékkel kapcsolatos tanácsadást nyújtó vagy azt értékesítő személynek a magatartásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait eljuttathatja:
•
személyesen, a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b. címen, hétfőn 8 és 20 óra között, a többi munkanapon pedig 8 és 16 óra között.
•
telefonon hétfőn 8 és 20 óra között, a többi munkanapon pedig 8 óra és 16 óra 30 perc között a 1433-as telefonszámon
•
e-mailben a biztosito.panasz@nn.hu e-mail címen
•
faxon a 06-1-267-4833-as, 24 órán át elérhető számon
•
levélben a 1364 Budapest, Pf.: 247. címen
•
az MNB panaszbejelentő formanyomtatványán
A panaszkezelés során az ügyfél eljárhat meghatalmazottja útján is.

További fontos információk
A jelen termékkel kapcsolatos dokumentumok elérhetőek a honlapon: www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas
A jogszabály által előírtan átadandó dokumentumok elérhetőek a honlapon: https://www.nn.hu/dokumentumtar (Terméknév: 118)
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - A sorozat
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap olyan mögöttes alapokba fektethet, amelyek törekszenek arra, hogy kedvezőtlen piaci körülmények között is attraktív hozamot érjenek
el. Az eszközalap befektetési célját mérsékelt volatilitással rendelkező abszolút hozamú befektetési alapok megvásárlásával kívánja elérni. Az eszközalap sem
tőke-, sem hozamgaranciát nem tartalmaz. A mögöttes alapok a befektetések széles skáláját alkalmazhatják a tradicionális befektetésektől (részvények,
kötvények, pénzpiaci instrumentumok, ingatlanpiaci befektetések, nyersanyag szektor befektetések és devizák) a nem tradicionális, úgynevezett alternatív
befektetésekig (hedge fund, műtárgy, infrastrukturális befektetések). A részvénybefektetések rövid távon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban
tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek.
Az eszközalapnak nincs hivatalos referenciaindexe.. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi
honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja
magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által
megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2 osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket
alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-96,66%

-6,87%

-4,59%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

78 357 Ft

2 523 776 Ft

5 270 326 Ft

-95,94%

-3,47%

-1,31%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

80 134 Ft

2 690 566 Ft

5 781 354 Ft

-95,64%

-2,18%

-0,37%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 010 Ft

2 873 903 Ft

6 363 344 Ft

-95,32%

-0,85%

0,58%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 080 134 Ft

3 690 566 Ft

6 781 354 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

73 815 Ft

2 139 484Ft

3 881 434Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
222 787 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
657 322 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 702 208 Ft

Az évente a hozamra
98,37%
4,89%
3,08%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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 az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,67%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Biztonság vegyes alapok eszközalapja
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével, mely elsődlegesen az
alacsonyabb kockázatú értékpapírok nagyobb részaránya révén stabilizált. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek
mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. A
kötvénybefektetések elsősorban a hazai piacot célozzák meg, a részvénybefektetések mind a fejlődő, mind globális fejlett piaci részvényeket vásárolják. Az
eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések részben
eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MAX Index, JPM GBI EM Global Diversified Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos
további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő. Ne válassza ezt az
eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági
befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2 osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket
alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-97,32%

-7,62%

-5,12%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

79 259 Ft

2 942 094 Ft

7 365 925 Ft

-95,79%

-0,39%

2,00%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

81 742 Ft

3 226 915 Ft

8 478 294 Ft

-95,36%

1,44%

3,32%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

84 368 Ft

3 550 321 Ft

9 814 183 Ft

-94,89%

3,31%

4,66%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 742 Ft

4 226 915 Ft

9 478 294 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

69 136 Ft

2 064 352Ft

3 705 288Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 032 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
670 154 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 896 850 Ft

Az évente a hozamra
101,72%
4,86%
2,97%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,44%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,49%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Céldátum 2030 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát
nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok
teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok, valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt
kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen
piaci mozgások hatását. Az eszközalap a befektetési politikáját mind közvetlen befektetésekkel, mind mögöttes alapokon keresztül megvalósíthatja. A
céldátum eszközalap induláskor kialakított befektetési eszközosztály arányokat a vagyonkezelő a céldátum elérésig negyedévente változtatja, fokozatosan
csökkentve a kockázati szintet. A céldátum elérését követően a céldátum eszközalap befektetési összetétele és ezáltal befektetési politikája változatlan marad,
a céldátum napján érvényes befektetési eszközállományt a vagyonkezelő a céldátumra megcélzott alacsony kockázati szinten kezeli tovább. Az eszközalap
devizaneme forint, azonban a végső befektetések részben eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az
eszközalap teljesítményét. Referenciaindex: RMAX Index, MAX Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos
további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha az Ön megtakarítási célja 2028-2033 közötti időszakba esik
illetve, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének
értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott eszközalap várható hozama és kockázatai a céldátumra vannak
optimalizálva. Ezért az eszközalap céldátum előtti elhagyása esetén előzetesen tájékozódjon az eszközalap aktuális összetételéről, valamint az eszközalap idő
előtti elhagyása miatt felmerülő esetleges kockázatairól. Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap
tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e
termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzü
veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-97,70%

-8,68%

-5,88%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

78 905 Ft

2 989 902 Ft

7 776 192 Ft

-95,85%

-0,07%

2,51%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 126 Ft

3 376 409 Ft

9 375 878 Ft

-95,29%

2,33%

4,25%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

85 622 Ft

3 834 419 Ft

11 417 548 Ft

-94,65%

4,80%

6,02%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 126 Ft

4 376 409 Ft

10 375 878 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

66 098 Ft

1 964 275Ft

3 468 101Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..
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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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek

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 bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 505 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
659 413 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 866 360 Ft

Az évente a hozamra
102,47%
4,76%
2,83%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,45%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,33%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.

KID_118_202002_P

oldal: 12/54

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Céldátum 2035 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát
nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok
teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok, valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt
kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen
piaci mozgások hatását. Az eszközalap a befektetési politikáját mind közvetlen befektetésekkel, mind mögöttes alapokon keresztül megvalósíthatja.A
céldátum eszközalap induláskor kialakított befektetési eszközosztály arányokat a vagyonkezelő a céldátum elérésig negyedévente változtatja, fokozatosan
csökkentve a kockázati szintet. A céldátum elérését követően a céldátum eszközalap befektetési összetétele és ezáltal befektetési politikája változatlan marad,
a céldátum napján érvényes befektetési eszközállományt a vagyonkezelő a céldátumra megcélzott alacsony kockázati szinten kezeli tovább. Az eszközalap
devizaneme forint, azonban a végső befektetések részben eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forintvárfolyamának alakulása befolyásolhatja az
eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: RMAX Index, MAX Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a
termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha az Ön megtakarítási célja 2033-2038 közötti időszakba esik
illetve, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének
értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott eszközalap várható hozama és kockázatai a céldátumra vannak
optimalizálva. Ezért az eszközalap céldátum előtti elhagyása esetén előzetesen tájékozódjon az eszközalap aktuális összetételéről, valamint az eszközalap idő
előtti elhagyása miatt felmerülő esetleges kockázatairól. Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap
tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-97,97%

-9,64%

-6,63%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

78 342 Ft

2 953 055 Ft

7 701 983 Ft

-95,94%

-0,31%

2,42%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 229 Ft

3 423 898 Ft

9 677 010 Ft

-95,28%

2,60%

4,54%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

86 548 Ft

4 004 214 Ft

12 342 165 Ft

-94,47%

5,63%

6,71%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 229 Ft

4 423 898 Ft

10 677 010 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

63 833 Ft

1 877 967Ft

3 253 929Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

KID_118_202002_P

oldal: 14/54

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek

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 bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 757 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
666 401 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 903 260 Ft

Az évente a hozamra
102,79%
4,80%
2,86%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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 az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,35%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Céldátum 2040 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével.Az eszközalap vagyonát
nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok
teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt
kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen
piaci mozgások hatását. Az eszközalap a befektetési politikáját mind közvetlen befektetésekkel, mind mögöttes alapokon keresztül megvalósíthatja. A
céldátum eszközalap induláskor kialakított befektetési eszközosztály arányokat a vagyonkezelő a céldátum elérésig negyedévente változtatja, fokozatosan
csökkentve a kockázati szintet. A céldátum elérését követően a céldátum eszközalap befektetési összetétele és ezáltal befektetési politikája változatlan marad,
a céldátum napján érvényes befektetési eszközállományt a vagyonkezelő a céldátumra megcélzott alacsony kockázati szinten kezeli tovább. Az eszközalap
devizaneme forint, azonban a végső befektetések részben eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az
eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: RMAX Index, MAX Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a
termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha az Ön megtakarítási célja 2038-2043 közötti időszakba esik
illetve, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem
készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott eszközalap várható hozama és
kockázatai a céldátumra vannak optimalizálva. Ezért az eszközalap céldátum előtti elhagyása esetén előzetesen tájékozódjon az eszközalap aktuális
összetételéről, valamint az eszközalap idő előtti elhagyása miatt felmerülő esetleges kockázatairól. Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői
profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,22%

-10,65%

-7,44%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

77 618 Ft

2 874 241 Ft

7 409 831 Ft

-96,06%

-0,85%

2,05%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 212 Ft

3 426 892 Ft

9 720 690 Ft

-95,28%

2,62%

4,58%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

87 443 Ft

4 137 447 Ft

13 031 573 Ft

-94,30%

6,26%

7,18%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 212 Ft

4 426 892 Ft

10 720 690 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

61 532 Ft

1 791 903Ft

3 044 734Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..
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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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek

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 bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 896 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
674 426 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 930 082 Ft

Az évente a hozamra
102,91%
4,86%
2,89%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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 az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,38%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Céldátum 2045 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát
nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények
alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok,
valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból
fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap a befektetési politikáját mind közvetlen befektetésekkel, mind
mögöttes alapokon keresztül megvalósíthatja. A céldátum eszközalap induláskor kialakított befektetési eszközosztály arányokat a vagyonkezelő a céldátum
elérésig negyedévente változtatja, fokozatosan csökkentve a kockázati szintet. A céldátum elérését követően a céldátum eszközalap befektetési összetétele és
ezáltal befektetési politikája változatlan marad, a céldátum napján érvényes befektetési eszközállományt
a vagyonkezelő a céldátumra megcélzott alacsony kockázati szinten kezeli tovább. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések részben
eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: RMAX Index, MAX Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a
termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha az Ön megtakarítási célja 2043-2048 közötti időszakba esik
illetve, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem
készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott eszközalap várható hozama és
kockázatai a céldátumra vannak optimalizálva. Ezért az eszközalap céldátum előtti elhagyása esetén előzetesen tájékozódjon az eszközalap aktuális
összetételéről, valamint az eszközalap idő előtti elhagyása miatt felmerülő esetleges kockázatairól. Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői
profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,33%

-11,46%

-8,03%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

77 165 Ft

2 824 318 Ft

7 297 074 Ft

-96,14%

-1,20%

1,91%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 288 Ft

3 439 959 Ft

9 899 252 Ft

-95,27%

2,69%

4,74%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

88 265 Ft

4 259 211 Ft

13 810 020 Ft

-94,14%

6,82%

7,69%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 288 Ft

4 439 959 Ft

10 899 252 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

60 469 Ft

1 726 463Ft

2 901 084Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..
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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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek

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 bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
226 084 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
698 226 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 985 274 Ft

Az évente a hozamra
103,15%
5,03%
2,97%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,47%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,45%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Céldátum 2050 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát
nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények
alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok,
valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból
fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Az eszközalap a befektetési politikáját mind közvetlen befektetésekkel, mind
mögöttes alapokon keresztül megvalósíthatja. A céldátum eszközalap induláskor kialakított befektetési eszközosztály arányokat a vagyonkezelő a céldátum
elérésig negyedévente változtatja, fokozatosan csökkentve a kockázati szintet. A céldátum elérését követően a céldátum eszközalap befektetési összetétele és
ezáltal befektetési politikája változatlan marad, a céldátum napján érvényes befektetési eszközállományt
a vagyonkezelő a céldátumra megcélzott alacsony kockázati szinten kezeli tovább. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések részben
eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét. Referenciaindex: RMAX Index, MAX
Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az
alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha az Ön megtakarítási célja 2048-2053 közötti időszakba esik
illetve, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének
értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott eszközalap várható hozama és kockázatai a céldátumra vannak
optimalizálva. Ezért az eszközalap céldátum előtti elhagyása esetén előzetesen tájékozódjon az eszközalap aktuális összetételéről, valamint az eszközalap idő
előtti elhagyása miatt felmerülő esetleges kockázatairól. Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap
tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-97,35%

-9,73%

-6,64%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

77 858 Ft

2 887 424 Ft

7 531 708 Ft

-96,02%

-0,76%

2,21%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 217 Ft

3 415 283 Ft

9 763 873 Ft

-95,28%

2,55%

4,62%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

87 327 Ft

4 094 104 Ft

12 937 967 Ft

-94,32%

6,06%

7,12%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 217 Ft

4 415 283 Ft

10 763 873 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

68 876 Ft

1 869 581Ft

3 250 925Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..
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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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek

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 bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 977 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
713 288 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
2 034 733 Ft

Az évente a hozamra
102,99%
5,13%
3,06%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,47%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,54%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Egyensúly vegyes alapok eszközalapja
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió
kialakítás révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A
részvénybefektetések rövid távon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot
eredményezhetnek. A kötvénybefektetések elsősorban a hazai piacot célozzák meg, a részvénybefektetések mind a fejlődő, mind globális fejlett piaci
részvényeket vásárolják. Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a
végső befektetések részben eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MAX Index, JPM GBI EM Global Diversified Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos
további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot,
ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok
megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a termé
rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,02%

-9,92%

-6,92%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

77 795 Ft

2 811 121 Ft

6 947 863 Ft

-96,03%

-1,30%

1,44%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

81 925 Ft

3 287 534 Ft

8 823 865 Ft

-95,33%

1,81%

3,69%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

86 576 Ft

3 884 162 Ft

11 407 059 Ft

-94,47%

5,05%

6,01%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 925 Ft

4 287 534 Ft

9 823 865 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

63 401 Ft

1 853 261Ft

3 177 007Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 311 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
674 144 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 932 360 Ft

Az évente a hozamra
102,13%
4,88%
2,98%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,44%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,49%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Energia szektor részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett, vállalatok
részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Ez a következő iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz
(kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötődő felszerelés és szolgáltatások (olajfúró
berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések előállítása). Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on
keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának
alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MSCI World Energy 10/40 NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi
honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot,
ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban
rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5 osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,90%

-21,04%

-16,54%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

69 081 Ft

1 516 512 Ft

2 336 257 Ft

-97,32%

-14,33%

-10,86%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

77 945 Ft

2 103 692 Ft

3 564 180 Ft

-96,01%

-7,23%

-5,56%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

91 486 Ft

3 159 938 Ft

6 176 715 Ft

-93,48%

1,03%

0,29%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 077 945 Ft

3 103 692 Ft

4 564 180 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

54 242 Ft

1 139 267Ft

1 602 311Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
219 483 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
613 865 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 404 169 Ft

Az évente a hozamra
93,63%
4,70%
3,03%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,25%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,71%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Nemzetközi kötvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap kamatozó értékpapírok széles skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlődő piacokat
is. A befektetések fejlődő országokra való kiterjesztésével nem pusztán a potenciálisan magasabb jövedelemből származik előny, hanem az
árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetőségekből is. Az alap célja, hogy részesedjen a hitelviszonyt megtestesítő és a származékos értékpapírok – mint például
globális állam- és vállalati kötvények, fejlődő országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálog-fedezetű értékpapírok, valamint határidős
devizaügyletek, devizaswap-ügyletek és kamatswap-ügyletek – teljesítményéből.
A mögöttes alapban különböző devizanemekben (elsősorban euróban és dollárban) alkalmazott értékpapír-befektetések lehetnek, ezek euróval szembeni
devizakockázatát a mögöttes alap fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát – sem kedvező, sem kedvezőtlen
irányban – nem befolyásolja a különböző devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyam-alakulása.
Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az
eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (EUR) Index
. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el:
https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek tartja
magát. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befekteté- sének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által
megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-96,84%

-7,64%

-5,11%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

78 866 Ft

2 906 243 Ft

7 250 952 Ft

-95,86%

-0,63%

1,85%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

81 752 Ft

3 241 940 Ft

8 567 342 Ft

-95,36%

1,53%

3,42%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

84 994 Ft

3 638 724 Ft

10 223 825 Ft

-94,77%

3,78%

5,03%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 752 Ft

4 241 940 Ft

9 567 342 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

72 564 Ft

2 063 275Ft

3 708 498Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
224 951 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
658 125 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 842 257 Ft

Az évente a hozamra
101,65%
4,77%
2,88%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,44%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,40%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Globális lendület részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok
részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelem növekedést
érhetnek el. Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on
keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának
alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MSCI AC World NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon
érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot,
ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok
megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes
szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,80%

-15,66%

-11,74%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

74 745 Ft

2 630 738 Ft

6 642 245 Ft

-96,52%

-2,63%

1,00%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

82 851 Ft

3 637 707 Ft

11 007 489 Ft

-95,16%

3,78%

5,70%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

93 663 Ft

5 282 753 Ft

19 767 634 Ft

-93,01%

10,90%

10,74%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 851 Ft

4 637 707 Ft

12 007 489 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

55 370 Ft

1 430 712Ft

2 193 702Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
226 937 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
728 689 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
2 319 390 Ft

Az évente a hozamra
104,40%
5,18%
3,25%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,49%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,71%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.

KID_118_202002_P

oldal: 36/54

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - IT szektor részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett
vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia
területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint
e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és -fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások,
rendszer- és/vagy adatbázismenedzsment, valamint IT-tanácsadó és -szolgáltató cégeket) továbbá hardver- és IT-felszerelést gyártó vállalatok (ideértve a
kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és
anyagok gyártóit). Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. A mögöttes alapban különböző devizanemekben (de
elsősorban USA dollárban és japán jenben) alkalmazott értékpapírbefektetések lehetnek, melyek euróval szembeni devizakockázatát viszont a mögöttes alap
fedezi, azaz a mögöttes alap euróban kifejezett befektetési teljesítményét/hozamát – sem kedvező, sem kedvezőtlen irányban – nem befolyásolja a különböző
devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyamalakulása. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő
devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét. Referenciaindex: MSCI World IT 10/40 NR
Hedged (EUR) Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el:
https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot,
ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban
rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes
szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,62%

-17,99%

-13,84%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

75 419 Ft

3 137 436 Ft

10 129 996 Ft

-96,41%

0,89%

4,95%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

84 886 Ft

4 674 911 Ft

19 437 620 Ft

-94,79%

8,59%

10,60%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

98 463 Ft

7 470 143 Ft

41 416 856 Ft

-91,93%

17,37%

16,79%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 084 886 Ft

5 674 911 Ft

20 437 620 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

57 477 Ft

1 293 600Ft

1 899 211Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..
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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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek

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 bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
230 407 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
862 328 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
3 573 579 Ft

Az évente a hozamra
109,34%
5,81%
3,79%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,62%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
3,13%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Kínai részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap olyan részvények és/vagy más átváltható értékpapírok diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek kibocsátói a Kínai Népköztársaság,
Hongkong és Tajvan tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok. Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. Az
eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az
eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MSCI Golden Dragon NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon
érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha
nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok
megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes
szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,99%

-18,78%

-14,49%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

73 477 Ft

2 667 906 Ft

7 270 503 Ft

-96,71%

-2,35%

1,87%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

83 927 Ft

4 126 193 Ft

14 596 583 Ft

-94,97%

6,21%

8,17%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

99 529 Ft

6 978 790 Ft

33 712 863 Ft

-91,68%

16,11%

15,13%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 083 927 Ft

5 126 193 Ft

15 596 583 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

52 995 Ft

1 251 137Ft

1 820 883Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
228 571 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
762 316 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
2 687 202 Ft

Az évente a hozamra
106,80%
5,31%
3,33%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,55%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,73%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Lendület vegyes alapok eszközalapja
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió
kialakítása révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények
alkotják. A részvénybefektetések rövid távon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot
eredményezhetnek. A kötvény befektetések a fejlődő piacot célozzák meg, a részvénybefektetések mind a fejlődő, mind globális fejlett piaci részvényeket
vásárolják. Az eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső
befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MAX Index, JPM GBI EM Global Diversified Index, MSCI World NR Index, MSCI Emerging Markets NR Index. Az eszközalappal kapcsolatos
további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot,
ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok
megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,60%

-13,83%

-10,16%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

75 280 Ft

2 499 026 Ft

5 733 530 Ft

-96,43%

-3,67%

-0,45%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

81 752 Ft

3 209 145 Ft

8 371 156 Ft

-95,36%

1,33%

3,20%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

89 838 Ft

4 246 456 Ft

12 858 866 Ft

-93,82%

6,76%

7,07%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 752 Ft

4 209 145 Ft

9 371 156 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

57 683 Ft

1 550 697Ft

2 460 477Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
225 156 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
683 430 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 955 926 Ft

Az évente a hozamra
101,85%
4,96%
3,08%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,44%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,59%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyar kötvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja hosszú távú értéknövekedés elérése elsősorban magyar államkötvények diverzifikált portfóliójába történő befektetéssel. Az
eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések kisebb
mértékben eltérő devizanemben is megvalósulnak, ezért a forint árfolyamának alakulása kis mértékben befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: MAX Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el:
https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő. Ne válassza ezt az
eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke
(elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-96,94%

-6,68%

-4,37%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

79 722 Ft

2 928 551 Ft

7 166 905 Ft

-95,71%

-0,48%

1,74%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

81 442 Ft

3 119 623 Ft

7 884 423 Ft

-95,42%

0,77%

2,64%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

83 207 Ft

3 327 110 Ft

8 694 576 Ft

-95,10%

2,04%

3,55%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 442 Ft

4 119 623 Ft

8 884 423 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

71 879 Ft

2 159 321Ft

3 958 572Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
224 468 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
648 699 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 766 617 Ft

Az évente a hozamra
100,96%
4,72%
2,85%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,42%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,38%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyar pénzpiaci eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy versenyképes hozamot érjen el, elsősorban magyar forintban denominált, rövid futamidejű fix kamatozású eszközökbe (vagyis
államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb.) történő befektetés révén. Az
eszközalap a befektetési politikát befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések kisebb
mértékben eltérő devizanemben is megvalósulnak, ezért a forint árfolyamának alakulása kis mértékben befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Referenciaindex: RMAX Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el:
https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha alacsony kockázatú eszközalapot keres. Az eszközalapok által
megcélzott lakossági befektetői profilok megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3 osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális
veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-95,92%

-4,50%

-2,68%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

79 468 Ft

2 537 649 Ft

5 154 956 Ft

-95,76%

-3,36%

-1,54%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

79 666 Ft

2 555 437 Ft

5 206 544 Ft

-95,72%

-3,22%

-1,44%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

79 865 Ft

2 573 423 Ft

5 258 891 Ft

-95,69%

-3,07%

-1,33%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 079 666 Ft

3 555 437 Ft

6 206 544 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

78 486 Ft

2 399 684Ft

4 622 642Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
221 506 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
580 769 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
1 354 343 Ft

Az évente a hozamra
96,81%
4,31%
2,53%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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
0,32%
A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,15%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
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 termékkel való összehasonlításában.

Termék
Termék elnevezése: 118 jelű – Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás - Magyar részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap: https://www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas Hívja a 1433 számot további információkért. Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.február 1.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?
Célok: Az eszközalap célja, hogy vagyonát magyar részvénytársaságok részvényeibe fektetve minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el. E
célkitűzés megvalósításához az eszközalap eszközeinek jelentős részét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, jó likviditással és hosszú távon kedvező növekedési
kilátásokkal rendelkező részvényekbe fekteti. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. Az eszközalap a portfóliójába bekerülő
részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően az eszközalap befektetési politikájával nincsenek összhangban a rövid távú,
spekulatív jelleggel történő részvényvásárlások. Az eszközalap korlátozott mértékben befektethet a tőzsdén kívüli kereskedelemben forgó, megfelelően likvid
társaságok részvényeibe is, amennyiben a társaság kedvező növekedési kilátásokkal és megfelelő minőségi mutatókkal rendelkezik. Noha az eszközalap
szándékai szerint teljes vagyonát részvényekbe fekteti, előfordulhatnak olyan rendkívüli piaci körülmények (pl. hirtelen megugró infláció), amikor az
eszközalap eszközeit vagy azok egy részét átmenetileg pénzpiaci eszközökbe (pl. diszkont kincstárjegyekbe, állampapírokba, betétekbe) forgatja át.
Referenciaindex: BUX Index. Az eszközalappal kapcsolatos további információk a termék Eszközalap tájékoztatójában az alábbi honlapon érhetőek el:
https://www.nn.hu/dokumentumtar.
Megcélzott lakossági befektető: Ezen eszközalap választását akkor érdemes megfontolnia, ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot,
ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is! Az eszközalapok által megcélzott lakossági befektetői profilok
megismerhetőek az Eszközalap tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://www.nn.hu/dokumentumtar.

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

1

2

Alacsonyabb kockázat

3

4

5

6

7
Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha a
terméket rövidebb tartamra köti meg, vagy
korábban váltja vissza, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. 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.
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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4 osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes
szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt.
Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
Ha nem vagyunk képesek teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.
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Teljesítmény forgatókönyvek
Túlélési forgatókönyvek
Befektetés: 300 000Ft / év
Biztosítási díj: 34 080Ft / év
Stressz forgatókönyv

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mérsékelt forgatókönyv

Kedvező forgatókönyv

1 év

10 év

20 év

-98,28%

-15,49%

-11,58%

Ezt az összeget kaphatja vissza
a költségek levonása után
Éves átlagos hozam

76 579 Ft

3 652 206 Ft

14 384 953 Ft

-96,23%

3,86%

8,04%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

86 213 Ft

5 535 844 Ft

28 806 365 Ft

-94,54%

11,78%

13,85%

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

100 200 Ft

9 014 506 Ft

63 808 688 Ft

-91,53%

20,85%

20,24%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 086 213 Ft

6 535 844 Ft

29 806 365 Ft

Ezt az összeget kaphatja vissza a
költségek levonása után
Éves átlagos hozam

Felhalmozott befektetett
összeg:

61 003 Ft

1 441 351Ft

2 218 605Ft

Haláleseti
forgatókönyv
A biztosított baleseti
eredetű halála

Ezt az összeget kaphatja vissza a
kedvezményezettje a
költségek levonása után

Felhalmozott biztosítási
1 704 Ft
17 040 Ft
34 080 Ft
díj:
Befektetés alatt az alapbiztosításra befizetett teljes díjat értünk. A felhalmozott biztosítási díj a baleseti halál fedezetre elvont díjat jelenti. A haláleseti
forgatókönyvet a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.
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 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 becslést jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket. A
bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét és tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának költségeit.
A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az NN Biztosító Zrt. nem tud fizetni?
Ebben az esetben befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer nem áll rendelkezésre, így a lakossági befektetőnek pénzügyi vesztesége keletkezhet..

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 kumulatív költségei, három
különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 300 000 Ft-ot fektet be.
A számadatok becslések és a jövőben változhatnak.
A választott eszközalapoktól függően, az életbiztosítás költségei eltérőek. Az eszközalapokról további információ az alábbi honlapon érhető el:
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
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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 tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. Ugyanakkor az NN Biztosító Zrt. által megbízott
függő, illetve a vele kapcsolatban álló független biztosításközvetítők a biztosító által megállapított és a biztosítási szerződési feltételekben rögzített
költségeken felül a biztosítási jogviszonyban semmilyen további költséget nem számíthatnak fel.

Befektetés: 300 000 Ft/év
Forgatókönyvek
Teljes költség

Ha Ön 1 év után váltja vissza*
231 878 Ft

Ha Ön 10 év után váltja vissza
823 636 Ft

Ha Ön 20 év után váltja vissza
3 726 954 Ft

Az évente a hozamra
111,79%
5,43%
3,36%
gyakorolt hatás (RIY)
*Az első éves visszavásárlási érték alapja a befizetett díj 20%-a, a magasabb RIY érték a számítási módszer előírásából fakad, nem érinti a Biztosító jogszabály
alapján fennálló kötelezettségeit.
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be.

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja: a 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 az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
kilépési költségek
0,00%
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek
portfólióügyleti
0,00%
A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása
költségek
költségeinek hatása.
egyéb folyó
2,63%
A befektetések kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a máshol
költségek
figyelembe nem vett költségek hatása.
Járulékos
költségek

teljesítménydíjak
0,00%
A teljesítménydíj hatása.
nyereségrészesedé
0,00%
A nyereségrészesedés hatása.
s
A költségeket a mérsékelt forgatókönyv alapján mutatjuk be. A szerződést terhelő tényleges költségek ettől eltérőek lehetnek attól függően, hogy
a szerződő milyen gyakran és mértékben él azon opciókkal, maradékjogokkal amelyet a termék tartalmaz (pl.: átváltás, átirányítás, díjfizetési
gyakoriság és mód váltás). A termék opcióinak, maradékjogainak költségeit a Különös Feltételek Melléklete tartalmazza.

További fontos információk
Az, hogy a biztosítás befektetési része az egyes eszközalapok között milyen arányban oszlik meg, a szerződési feltételek keretei között a Szerződő döntésén
múlik. Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. Az egyes eszközalapok egyedi kockázati profillal rendelkeznek. A
befektetési egységek árfolyama nem csak növekedhet, hanem csökkenhet is. Az eszközalapok múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát az eszközalap
jövőbeli teljesítményére vonatkozóan. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A dokumentumban feltüntetett példaszámítások azt feltételezik, hogy Ön
folyamatosan ebben az eszközalapban tartja befektetését. A termékhez választható eszközalapokról, azok típusairól, befektetési politikáiról, a kapcsolódó
kockázatokról és az eszközalapokkal kapcsolatos eljárásokról részletes információ az A jelű eszközalap-tájékoztatóban talál.
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek
www.nn.hu/megtakaritas/visio-rendszeres-dijas/befektetesi-lehetosegek/eszkozalapok
Tájékoztatjuk, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalmát tartós adathordozón vagy honlapon keresztül ismerheti meg, azonban Önnek,
igénye esetén lehetősége van papír alapon is megkapni a nyomtatványt, melyet a Biztosító térítésmentesen bocsát rendelkezésére.
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