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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás (A dokumentum csak az alapbiztosításra tartalamaz információkat, a
kiegészítő biztosításokra nem.)
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:
www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu. Hívja a 1433 számot további információkért.
Cím:
1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.
Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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 (amennyiben az biztosítási esemény), 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 22 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 (22 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/eletkapu/befektetesi-lehetosegek
Biztosítási szolgáltatások és költségek: A 119 jelű Életkapu program egy rendszeres, forintos díjfizetésű, befektetési egységekhez kötött, határozott tartamra
szóló életbiztosítás. A szerződés tartama 10 és 25 év közt lehet, melyet a szerződő egész években határoz meg a maximum lejárati életkorra vonatkozó szabályok
figyelembe vételével. A biztosítást 18-65 év közötti Főbiztosítottakra lehet megkötni és a biztosított legfeljebb 75 éves lehet a biztosítás lejáratának évé-ben. Az
alapbiztosításban legfeljebb két Főbiztosított szerepelhet. A szerződés díját a szerződő választása szerinti időközönként (havonta, negyedévente, félévente vagy
évente) kell megfizetni. Ha a Főbiztosított a tartam közben nem balesetből eredően meghal, és ez biztosítási eseménynek minősül, a Biztosító a szerződésen
nyilvántartott befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki a kedvezményezettnek, ezzel a szerződés megszűnik. Balesetből eredő halál esetén 1 000 000 Ft
kerül kifizetésre, függetlenül attól, hogy a befektetési egységek aktuális értékét is teljesíti-e a Biztosító. 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 havonta 142 Ft, 66-75 év között 170 Ft. A díjakról és költségekről szóló részletes tájékoztatást a termékre vonatkozó Különös Feltéte-lekben, a Különös
feltételek mellékletében, valamint a Kiegészítő ügyféltájékoztatóban találja. A Biztosító a szerződést – a kockázat jelentős növekedésének esetét kivéve –
egyoldalúan nem mondhatja fel.
A költségeket kizárólag tájékoztató jellegű példánkban egy 35 éves Főbiztosítottra 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.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/eletkapu
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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 közepes kockázati osztályok közé esik. Ez a jövőbeli teljesítményből
eredő potenciális veszteségeket alacsonytól közepes szintek közé sorolja, és a rossz piaci feltételek: egyáltalán nem valószínű (2 kockázati osztály), nem valószínű
(3. kockázati osztály), vagy esetleg (4. 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft/ év
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

48 622 Ft-tól
78 087 Ft-ig
-99,29%-tól
-95,99%-ig

811 596 Ft-tól
2 394 415 Ft-ig
-29,79%-tól
-4,54%-ig

1 030 657 Ft-tól
4 608 484 Ft-ig
-24,93%-tól
-2,72%-ig

64 878 Ft-tól
79 323 Ft-ig
-97,85%-tól
-95,78%-ig

1 096 857 Ft-tól
3 580 397 Ft-ig
-21,97%-tól
3,47%-ig

1 433 221 Ft-tól
14 372 951 Ft-ig
-18,46%-tól
8,03%-ig

75 304 Ft-tól
86 713 Ft-ig
-96,43%-tól

1 573 590 Ft-tól
5 856 610 Ft-ig
-13,50%-tól

2 142 455 Ft-tól
32 847 038 Ft-ig
-12,07%-tól

-94,44%-ig

12,84%-ig

14,92%-ig

79 769 Ft-tól
105 506 Ft-ig
-95,71%-tól
-90,22%-ig
300 000 Ft

2 541 490 Ft-tól
10 563 012 Ft-ig
-3,33%-tól
23,79%-ig
3 000 000 Ft

3 802 013 Ft-tól
85 944 464 Ft-ig
-4,83%-tól
22,60%-ig
6 000 000 Ft

1 075 304 Ft-tól
1 086 713 Ft-ig
1 704 Ft

2 573 590 Ft-tól
6 856 610 Ft-ig
17 040 Ft

3 142 455 Ft-tól
33 847 038 Ft-ig
34 080 Ft

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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-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/eletkapu
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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

Ha Ön 1 év után váltja vissza

Ha Ön 5 év után váltja vissza

Ha Ön 10 év után váltja vissza

215 469 Ft-tól
233 201 Ft-ig
87,96%-tól
113,51%-ig

568 828 Ft-tól
951 092 Ft-ig
4,30%-tól
6,07%-ig

1 166 619 Ft-tól
4 944 084 Ft-ig
2,52%-tól
3,98%-ig

Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

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

0,15%tól
0,73%-ig
0,00%tól
0,00%-ig
0,00%tól
0,00%-ig

A befektetésének kezdetekor az Ön által fizetett költségek hatása. Ez magában foglalja a
termék forgalmazásának költségét.
A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.

egyéb folyó költségek

2,15%tól
3,21%-ig

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

teljesítménydíjak

0,00%tól
0,00%-ig
0,00%

A teljesítménydíj hatása.

kilépési költségek
Folyó költségek

Járulékos költségek

portfólióügyleti költségek

nyereségrészesedés

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

A nyereségrészesedés hatása.

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 Bizto-sító
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 köze-ledve. 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 is. 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 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8. 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/eletkapu
A jogszabály által előírtan átadandó dokumentumok elérhetőek a honlapon: https://www.nn.hu/dokumentumtar (Terméknév: 119)
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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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - A sorozat
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

67 866 Ft

2 120 268 Ft

3 830 960 Ft

Éves átlagos hozam

-97,48%

-7,06%

-4,74%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

77 571 Ft

2 387 399 Ft

4 756 011 Ft

Éves átlagos hozam

-96,07%

-4,60%

-2,38%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

79 786 Ft

2 584 041 Ft

5 323 592 Ft

Éves átlagos hozam

-95,70%

-2,99%

-1,21%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

82 127 Ft

2 804 406 Ft

5 988 519 Ft

Éves átlagos hozam

-95,29%

-1,34%

-0,02%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 079 786 Ft

3 584 041 Ft

6 323 592 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

222 280 Ft

651 762 Ft

1 653 223 Ft

97,63%

4,87%

3,09%

*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
0,34%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,69%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Biztonság vegyes alapok eszközalapja
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

60 910 Ft

2 034 498 Ft

3 629 831 Ft

Éves átlagos hozam

-98,29%

-7,93%

-5,35%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

77 987 Ft

2 670 568 Ft

6 096 724 Ft

Éves átlagos hozam

-96,00%

-2,33%

0,16%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 134 Ft

2 999 741 Ft

7 249 849 Ft

Éves átlagos hozam

-95,47%

0,00%

1,85%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

84 492 Ft

3 386 051 Ft

8 701 601 Ft

Éves átlagos hozam

-94,86%

2,38%

3,56%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 134 Ft

3 999 741 Ft

8 249 849 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 109 Ft

655 022 Ft

1 766 962 Ft

100,38%

4,80%

2,94%

*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
0,40%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,49%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Céldátum 2030 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

59 481 Ft

1 909 817 Ft

3 330 635 Ft

Éves átlagos hozam

-98,43%

-9,28%

-6,36%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

77 322 Ft

2 611 862 Ft

5 925 020 Ft

Éves átlagos hozam

-96,11%

-2,77%

-0,13%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 160 Ft

3 013 798 Ft

7 336 018 Ft

Éves átlagos hozam

-95,47%

0,09%

1,96%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

85 420 Ft

3 507 698 Ft

9 224 200 Ft

Éves átlagos hozam

-94,69%

3,07%

4,10%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 160 Ft

4 013 798 Ft

8 336 018 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 036 Ft

636 176 Ft

1 672 433 Ft

100,33%

4,65%

2,78%

*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
0,40%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,33%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Céldátum 2035 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

57 831 Ft

1 812 677 Ft

3 092 954 Ft

Éves átlagos hozam

-98,59%

-10,40%

-7,24%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

76 613 Ft

2 540 315 Ft

5 695 907 Ft

Éves átlagos hozam

-96,23%

-3,34%

-0,52%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 187 Ft

3 016 243 Ft

7 358 666 Ft

Éves átlagos hozam

-95,46%

0,11%

1,99%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

86 430 Ft

3 628 845 Ft

9 729 284 Ft

Éves átlagos hozam

-94,50%

3,73%

4,58%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 187 Ft

4 016 243 Ft

8 358 666 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 082 Ft

640 186 Ft

1 681 737 Ft

100,40%

4,68%

2,79%

*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
0,40%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,34%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Céldátum 2040 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

56 383 Ft

1 722 951 Ft

2 877 251 Ft

Éves átlagos hozam

-98,72%

-11,50%

-8,14%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

75 911 Ft

2 493 110 Ft

5 586 209 Ft

Éves átlagos hozam

-96,34%

-3,72%

-0,72%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 261 Ft

3 053 444 Ft

7 565 677 Ft

Éves átlagos hozam

-95,45%

0,35%

2,25%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

87 599 Ft

3 811 580 Ft

10 590 264 Ft

Éves átlagos hozam

-94,27%

4,68%

5,35%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 261 Ft

4 053 444 Ft

8 565 677 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 358 Ft

648 492 Ft

1 719 228 Ft

100,72%

4,74%

2,83%

*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
0,41%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,37%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Céldátum 2045 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

55 302 Ft

1 645 680 Ft

2 707 371 Ft

Éves átlagos hozam

-98,81%

-12,51%

-8,91%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

75 418 Ft

2 473 140 Ft

5 629 264 Ft

Éves átlagos hozam

-96,41%

-3,88%

-0,64%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 432 Ft

3 113 671 Ft

7 963 568 Ft

Éves átlagos hozam

-95,42%

0,74%

2,74%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

88 793 Ft

4 020 730 Ft

11 763 937 Ft

Éves átlagos hozam

-94,03%

5,71%

6,29%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 432 Ft

4 113 671 Ft

8 963 568 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 782 Ft

672 689 Ft

1 789 838 Ft

101,25%

4,91%

2,90%

*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
0,42%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,43%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Céldátum 2050 vegyes eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

54 310 Ft

1 124 641 Ft

1 593 872 Ft

Éves átlagos hozam

-98,89%

-21,35%

-16,63%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

75 068 Ft

2 635 939 Ft

6 708 586 Ft

Éves átlagos hozam

-96,47%

-2,59%

1,10%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

82 639 Ft

3 563 350 Ft

10 725 980 Ft

Éves átlagos hozam

-95,20%

3,38%

5,46%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

92 628 Ft

5 031 060 Ft

18 410 453 Ft

Éves átlagos hozam

-93,24%

9,98%

10,14%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 639 Ft

4 563 350 Ft

11 725 980 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepes

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

226 617 Ft

722 343 Ft

2 111 599 Ft

103,93%

5,16%

3,06%

*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
0,49%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,53%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Egyensúly vegyes alapok eszközalapja
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

56 543 Ft

1 780 708 Ft

3 000 830 Ft

Éves átlagos hozam

-98,70%

-10,78%

-7,61%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

76 082 Ft

2 476 513 Ft

5 447 586 Ft

Éves átlagos hozam

-96,31%

-3,85%

-0,97%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 142 Ft

2 996 914 Ft

7 233 782 Ft

Éves átlagos hozam

-95,47%

-0,02%

1,82%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

87 079 Ft

3 688 610 Ft

9 892 722 Ft

Éves átlagos hozam

-94,37%

4,05%

4,74%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 142 Ft

3 996 914 Ft

8 233 782 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 122 Ft

654 832 Ft

1 765 221 Ft

100,40%

4,79%

2,94%

*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
0,40%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,49%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Energia szektor részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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 szközalap 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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

48 622 Ft

1 079 057 Ft

1 491 754 Ft

Éves átlagos hozam

-99,29%

-22,37%

-17,76%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

64 878 Ft

1 096 857 Ft

1 433 221 Ft

Éves átlagos hozam

-97,85%

-21,97%

-18,46%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

75 304 Ft

1 573 590 Ft

2 142 455 Ft

Éves átlagos hozam

-96,43%

-13,50%

-12,07%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

93 031 Ft

2 546 495 Ft

3 802 013 Ft

Éves átlagos hozam

-93,15%

-3,29%

-4,83%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 075 304 Ft

2 573 590 Ft

3 142 455 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen magas

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

215 469 Ft

568 828 Ft

1 166 619 Ft

87,96%

4,48%

3,02%

*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
0,15%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,80%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Európai részvény ESG eszközalap - A
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?

Célok: Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy olyan befektetési alap(ok)ba fektet, amely(ek)
vagyonát Európa részvénypiacain található, illetve Európa területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti. A mögöttes alap(ok) kiválasztásakor az ESG
(környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak való megfelelés is szerepet játszik. 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 Europe NTR 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 befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy 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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

52 426 Ft

934 906 Ft

1 232 722 Ft

Éves átlagos hozam

-99,04%

-26,01%

-21,25%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

73 459 Ft

2 633 886 Ft

7 043 097 Ft

Éves átlagos hozam

-96,71%

-2,60%

1,57%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

83 706 Ft

4 038 072 Ft

13 909 539 Ft

Éves átlagos hozam

-95,01%

5,79%

7,75%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

99 095 Ft

6 764 318 Ft

31 563 799 Ft

Éves átlagos hozam

-91,79%

15,53%

14,60%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 083 706 Ft

5 038 072 Ft

14 909 539 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepes

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

228 623 Ft

815 563 Ft

2 966 758 Ft

106,69%

5,67%

3,70%

*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
0,55%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

3,10%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap - A
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?

Célok: Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alap(ok)on keresztül, amely(ek) a fejlődő
országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fektet(nek). A mögöttes alap(ok) kiválasztásakor az ESG (környezeti,
társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak való megfelelés is szerepet játszik. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő
devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét. Referenciaindex: MSCI Emerging Markets NTR
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 befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy 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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

51 468 Ft

828 925 Ft

1 060 010 Ft

Éves átlagos hozam

-99,10%

-29,21%

-24,32%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

70 323 Ft

1 920 507 Ft

3 728 633 Ft

Éves átlagos hozam

-97,16%

-9,16%

-5,05%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 043 Ft

2 950 161 Ft

6 993 743 Ft

Éves átlagos hozam

-95,49%

-0,33%

1,50%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

98 272 Ft

5 069 511 Ft

15 793 385 Ft

Éves átlagos hozam

-91,98%

10,12%

8,84%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 043 Ft

3 950 161 Ft

7 993 743 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen magas

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

224 130 Ft

671 723 Ft

1 830 358 Ft

100,33%

4,93%

3,08%

*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
0,40%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,63%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Globális lendület részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

51 244 Ft

1 330 805 Ft

1 982 768 Ft

Éves átlagos hozam

-99,12%

-17,33%

-13,20%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

72 798 Ft

2 320 182 Ft

5 283 229 Ft

Éves átlagos hozam

-96,81%

-5,19%

-1,29%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

82 279 Ft

3 398 729 Ft

9 477 514 Ft

Éves átlagos hozam

-95,27%

2,46%

4,35%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

96 037 Ft

5 370 437 Ft

19 256 675 Ft

Éves átlagos hozam

-92,49%

11,21%

10,52%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 279 Ft

4 398 729 Ft

10 477 514 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepes

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

226 067 Ft

711 827 Ft

2 152 947 Ft

103,13%

5,12%

3,21%

*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
0,46%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,70%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - IT szektor részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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 hardverés 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 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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

54 627 Ft

1 227 557 Ft

1 767 480 Ft

Éves átlagos hozam

-98,87%

-19,23%

-14,95%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

75 503 Ft

3 580 397 Ft

14 372 951 Ft

Éves átlagos hozam

-96,40%

3,47%

8,03%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

86 713 Ft

5 856 610 Ft

32 847 038 Ft

Éves átlagos hozam

-94,44%

12,84%

14,92%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

103 906 Ft

10 563 012 Ft

85 944 464 Ft

Éves átlagos hozam

-90,62%

23,79%

22,60%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 086 713 Ft

6 856 610 Ft

33 847 038 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepes

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

233 201 Ft

951 092 Ft

4 944 084 Ft

113,51%

6,07%

3,98%

*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
0,73%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

3,21%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Kínai részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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, ha Ön 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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

52 697 Ft

1 241 126 Ft

1 800 942 Ft

Éves átlagos hozam

-99,02%

-18,97%

-14,66%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

72 344 Ft

2 402 549 Ft

5 868 576 Ft

Éves átlagos hozam

-96,87%

-4,47%

-0,22%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

83 157 Ft

3 757 280 Ft

11 822 507 Ft

Éves átlagos hozam

-95,11%

4,41%

6,33%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

99 768 Ft

6 499 368 Ft

27 999 192 Ft

Éves átlagos hozam

-91,63%

14,78%

13,62%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 083 157 Ft

4 757 280 Ft

12 822 507 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen magas

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

227 407 Ft

737 881 Ft

2 410 166 Ft

105,09%

5,22%

3,28%

*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
0,51%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,72%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Lendület vegyes alapok eszközalapja
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

53 079 Ft

1 457 644 Ft

2 254 635 Ft

Éves átlagos hozam

-98,99%

-15,23%

-11,35%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

73 339 Ft

2 167 054 Ft

4 396 666 Ft

Éves átlagos hozam

-96,73%

-6,61%

-3,22%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

80 879 Ft

2 893 968 Ft

6 716 128 Ft

Éves átlagos hozam

-95,51%

-0,72%

1,11%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

90 840 Ft

4 040 499 Ft

11 066 905 Ft

Éves átlagos hozam

-93,61%

5,81%

5,74%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 080 879 Ft

3 893 968 Ft

7 716 128 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepes

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

223 837 Ft

662 187 Ft

1 772 749 Ft

99,93%

4,87%

3,03%

*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
0,39%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,59%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Magyar kötvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

65 191 Ft

2 219 778 Ft

4 117 230 Ft

Éves átlagos hozam

-97,81%

-6,11%

-3,94%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

78 984 Ft

2 749 865 Ft

6 317 372 Ft

Éves átlagos hozam

-95,84%

-1,74%

0,51%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

81 020 Ft

2 959 353 Ft

7 044 476 Ft

Éves átlagos hozam

-95,49%

-0,27%

1,57%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

83 006 Ft

3 186 112 Ft

7 871 352 Ft

Éves átlagos hozam

-95,14%

1,19%

2,63%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 081 020 Ft

3 959 353 Ft

8 044 476 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

223 828 Ft

638 460 Ft

1 681 408 Ft

100,03%

4,68%

2,83%

*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
0,39%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,38%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Magyar pénzpiaci eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

78 087 Ft

2 394 415 Ft

4 608 484 Ft

Éves átlagos hozam

-95,99%

-4,54%

-2,72%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

79 323 Ft

2 501 884 Ft

5 012 651 Ft

Éves átlagos hozam

-95,78%

-3,65%

-1,83%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

79 548 Ft

2 521 644 Ft

5 068 853 Ft

Éves átlagos hozam

-95,74%

-3,49%

-1,71%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

79 769 Ft

2 541 490 Ft

5 125 656 Ft

Éves átlagos hozam

-95,71%

-3,33%

-1,60%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 079 548 Ft

3 521 644 Ft

6 068 853 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

221 327 Ft

578 784 Ft

1 340 909 Ft

96,56%

4,30%

2,52%

*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
0,32%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,15%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Magyar részvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

51 591 Ft

1 398 338 Ft

2 128 371 Ft

Éves átlagos hozam

-99,10%

-16,18%

-12,17%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

72 732 Ft

2 389 999 Ft

5 695 959 Ft

Éves átlagos hozam

-96,82%

-4,58%

-0,52%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

82 783 Ft

3 601 776 Ft

10 765 653 Ft

Éves átlagos hozam

-95,18%

3,59%

5,50%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

97 710 Ft

5 912 534 Ft

23 375 742 Ft

Éves átlagos hozam

-92,11%

13,02%

12,14%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 082 783 Ft

4 601 776 Ft

11 765 653 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepes

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

226 651 Ft

700 034 Ft

2 154 321 Ft

104,07%

5,00%

3,07%

*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
0,49%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,53%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Megatrend részvény ESG eszközalap - A
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?

Célok: Az eszközalap célja, hogy olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektessen, amelyek a gazdasági
ciklusokon átívelő, hosszú távú és az egész világra jelentős hatással bíró folyamatokból, a globális megatrendekből és azok hatásaiból profitálhatnak, ezáltal hosszú
távon a globális átlagnál magasabb jövedelem növekedést érhetnek el. Ezek a globális megatrendek lehetnek többek között a digitalizáció, technológiai fejlődés,
mesterséges intelligencia, innováció, globális klímaváltozás, környezeti fenntarthatóság, erőforrás gazdálkodás, urbanizáció, demográfiai változások vagy a
globalizáció. Az eszközalap a befektetési politikát mögöttes alap(ok)on keresztül valósítja meg. A mögöttes alap(ok) kiválasztásakor az ESG (környezeti, társadalmi
és vállalatirányítási) kritériumoknak való megfelelés is szerepet játszik. Az eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben
valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása is befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét. Referenciaindex: MSCI All Country World NTR 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 befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy 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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

50 900 Ft

811 596 Ft

1 030 657 Ft

Éves átlagos hozam

-99,14%

-29,79%

-24,93%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

72 718 Ft

2 595 071 Ft

7 015 380 Ft

Éves átlagos hozam

-96,82%

-2,90%

1,53%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

83 999 Ft

4 189 888 Ft

15 125 273 Ft

Éves átlagos hozam

-94,95%

6,50%

8,47%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

101 991 Ft

7 577 348 Ft

38 851 294 Ft

Éves átlagos hozam

-91,09%

17,64%

16,28%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 083 999 Ft

5 189 888 Ft

16 125 273 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen magas

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

229 068 Ft

827 374 Ft

3 107 944 Ft

107,35%

5,71%

3,73%

*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
0,57%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

3,11%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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_119_202010_P

60

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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Nemzetközi Egészségügyi részvény eszközalap - A
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?

Célok: Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el a világ bármely országának részvénypiacán található, illetve
bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe történő befektetésekkel, amelyek aktív tevékenységet folytatnak az egészségügyi szektorban. Ez többek között a
következő iparágakban tevékenykedő vállalatokat érinti: egészségügyi berendezések és szolgáltatások, gyógyszerek és biotechnológiai termékek fejlesztése,
előállítása és terjesztése. Az eszközalap célkitűzéseit mögöttes alap(ok)on keresztül valósítja meg. A mögöttes alapban különböző devizanemekben (elsősorban
USA dollárban) alkalmazott értékpapírbefektetések lehetnek, amelyek 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 Health Care Hedged to 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 befektetésének időtávja legalább 10 év vagy ha Ön 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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

51 419 Ft

856 016 Ft

1 102 814 Ft

Éves átlagos hozam

-99,11%

-28,34%

-23,49%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

73 942 Ft

3 023 253 Ft

9 864 291 Ft

Éves átlagos hozam

-96,64%

0,15%

4,71%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

85 360 Ft

4 970 301 Ft

22 403 761 Ft

Éves átlagos hozam

-94,70%

9,75%

11,78%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

103 601 Ft

9 145 379 Ft

59 972 076 Ft

Éves átlagos hozam

-90,70%

21,12%

19,75%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 085 360 Ft

5 970 301 Ft

23 403 761 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen magas

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

230 777 Ft

823 237 Ft

3 452 480 Ft

110,06%

5,52%

3,48%

*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
0,64%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,80%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - Nemzetközi kötvény eszközalap
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

61 345 Ft

1 600 887 Ft

2 581 865 Ft

Éves átlagos hozam

-98,24%

-13,12%

-9,52%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

78 684 Ft

3 265 459 Ft

9 771 170 Ft

Éves átlagos hozam

-95,89%

1,67%

4,62%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

83 418 Ft

3 937 925 Ft

13 159 559 Ft

Éves átlagos hozam

-95,06%

5,31%

7,27%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

89 038 Ft

4 823 757 Ft

18 166 549 Ft

Éves átlagos hozam

-93,98%

9,18%

10,03%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 083 418 Ft

4 937 925 Ft

14 159 559 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/befektetesi-lehetosegek

KID_119_202010_P

65

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:

közepesen alacsony

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

227 410 Ft

690 886 Ft

2 206 203 Ft

105,28%

4,88%

2,92%

*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
0,52%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,35%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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: 119 jelű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött biztosítás - USA részvény ESG eszközalap - A
Termék előállítója: NN Biztosító Zrt.
Honlap:

https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu . Hívja a 1433 számot további információkért.

Cím:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.

Illetékes hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2020.október 14.
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?

Célok: Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alap(ok) vásárlásával, amelyek vagyonukat
az USA részvénypiacain forgalmazott, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti(k). A mögöttes alap(ok)nál
alkalmazott diverzifikáció következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb kockázati szinten biztosíthatnak vonzó hozamot
a teljes portfóliónak. A mögöttes alap(ok) kiválasztásakor az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak való megfelelés is szerepet játszik. Az
eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az
eszközalap teljesítményét. Referenciaindex: S&P 500 Net Total Return 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 befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy 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

3

4

Alacsonyabb kockázat

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.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas 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:
Biztosítási díj:

300 000 Ft
1 704 Ft / év

1 év

10 év

20 év

52 349 Ft

903 370 Ft

1 182 164 Ft

Éves átlagos hozam

-99,04%

-26,91%

-22,08%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

73 848 Ft

3 118 166 Ft

10 757 165 Ft

Éves átlagos hozam

-96,65%

0,76%

5,49%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

85 914 Ft

5 298 352 Ft

25 978 788 Ft

Éves átlagos hozam

-94,59%

10,96%

13,01%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után

105 506 Ft

10 183 127 Ft

74 841 263 Ft

Éves átlagos hozam

-90,22%

23,11%

21,51%

300 000 Ft

3 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1 085 914 Ft

6 298 352 Ft

26 978 788 Ft

1 704 Ft

17 040 Ft

34 080 Ft

Stressz forgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek
levonása után
Kedvezőtlen
forgatókönyv
Mérsékelt
forgatókönyv
Kedvező
forgatókönyv

Felhalmozott befektetett
összeg:

Haláleseti
forgatókönyvek
A biztosított baleseti Ezt az összeget kaphatja vissza a
eredetű halála
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 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:
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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:

közepesen magas

Forgatókönyvek
Teljes költség
Az évente a hozamra
gyakorolt hatás (RIY)

Ha Ön 1 év után
váltja vissza*

Ha Ön 10 év után
váltja vissza

Ha Ön 20 év után
váltja vissza

231 414 Ft

807 386 Ft

3 488 142 Ft

111,10%

5,38%

3,32%

*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
0,66%
Egyszeri költségek
belépési költségek

Folyó költségek

Járulékos költségek

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.

portfólióügyleti költségek

0,00%

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

egyéb folyó költségek

2,61%

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

teljesítménydíjak

0,00%

A teljesítménydíj hatása.

nyereségrészesedés

0,00%

A nyereségrészesedés hatása.

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.
https://www.nn.hu/megtakaritas/eletkapu/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_119_202010_P

69

