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„Mottó”
Befektetés - Életbiztosítás

„Minden dolog annyit ér, amennyit valaki
hajlandó fizetni érte.”

Weitz Gábor
Lakossági termékmenedzser

Latin mondás

2005. március 7.

Mi a befektetés?
• Naponta hozunk befektetési döntéseket.

– Amikor eladjuk a munkánkat
– Amikor megveszünk egy eszközt
– Amikor befektetjük megtakarított pénzünket

Mennyit ér egy befektetés?
• Ha tavaly vettél volna Nortel Networks részvényeket
1000 euró értékben, ma lenne 59 euród
• Ha tavaly vettél volna LucentTechnologies
részvényeket 1000 euró értékben, ma lenne 70 euród
• Ha tavaly vettél volna Alcatel részvényeket 1000 euró
értékben, ma lenne 170 euród
• DE, ha tavaly sört vettél volna 1000 euró értékben,
mjad mindet megittad volna és ma visszaviszed az üres
üvegeket, lenne 380 euród

Mennyit ér egy befektetés?
• Az őskori ember egyik fontos befektetési
döntése volt, hogy építsen-e csapdát a
mamutoknak
• A mai kor emberének egyszerűbb a
helyzete, rendelkezésére egy fontos
értékmérő:
A PÉNZ

•
•
•
•
•
•
•
•

Befektetési formák

Folyószámla
Lekötött betét
Állampapír
Kötvény
Részvény, egyéb tőzsdei ügyletek
Ingatlan, festmény, egyéb értéktárgyak
Befektetési alapok
Életbiztosítás
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Életbiztosítás
• Kockázati típusú életbiztosítás
• Elérési életbiztosítás
• ...
• Befektetéshez kötött életbiztosítás

•
•
•
•

Unit Linked Biztosítás

50-es évek Anglia
Új kihívások
A befektetési környezet megváltozása
Nyilvántartó rendszerek fejlődése

• Befektetési alapok összekapcsolása az
életbiztosításokkal

UL vs. Hagyományos ÉB
Hagyományos

• Technikai kamat
• Kötött befektetési
politika
• Kockázatot részben
a biztosító viseli

UnitUnit-Linked

• Alapszerű működés
• Ügyfél választása
szerinti befektetési
portfólió
• Kockázatot az
ügyfél viseli

Befektetéshez kötött életbiztosítás
Hagyományos életbiztosítás

Unit Linked

Variable Life

Universal Life

Unit Linked
• Hagyományos életbiztosítás
• Fix havidíj
• Elérési összeg a befektetés eredményétől
függ
• A halálesetei szolgáltatás rögzített
• A díjtartalék befektetése alapokba történik
az ügyfél választása szerint.

Univerzál life
• Whole life
• Flexibilisen megválasztható haláleseti
szolgáltatás
• Díjfizetés korlátozott flexibilitása
• Egységekben történő nyilvántartás
• A hagyományos életbiztosításoktól eltérő
költségszerkezet
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Haláleseti szolgáltatás
Opció 1

Opció 2

KOCKÁZATI
BIZTOSÍTÁS

Költségszerkezet
Hagyományos
Universal Life

• nettó díj

• biztosítás díja
• terhelések

– mortalitás
– technikai kamatláb

– kezdeti és megújítási
költségek
– alapkezelési díj
– kockázati díjrész
– kiegészítők díjai

• vállalkozói díjrész
• profit

• profit

Költségszerkezet

• Kockázati díj
• Kiegészítő biztosítások díja
• Kezdeti költségek

Példa egy Univerzál biztosításra
MEGTAKARÍTÁSI
RÉSZ
ÉVES DÍJ

– Első éves díjakból kezdeti egységek, amiket évente
csökkentenek

GHÖ

• Megújítási költség

– Eladási-vételi árfolyam spread
– Havi kezelési költség

• Alapkezelési költségek
– Alapkezelési díj

Universal Life
• Előnyök

– Átláthatóbb működés
– Szabadabb módosíthatóság
– Rugalmas befektetési politika

• Hátrányok

– Rögzített díjfizetés
– A befektetési részt is azonos költségek
terhelik
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Forrás: Black & Skipper: Life Insurance

Variable (Flexi) Life
TÖBB
ÉLETRE
SZÓLÓ
TÖBBSZÖRÖS FEDEZET

VÁLTOZTATHATÓ
DÍJFIZETÉS
FLEXIBILIS
SZOLGÁLTATÁS

FLEXIBILIS
BEFEKTETÉSI
OPCIÓ

MÓDOSÍTHATÓ DÍJ
ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS DÍJ SZEPARÁCIÓ
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Flexi Life

Rugalmas díjfizetés

• Kockázati biztosítási elemek szabad
kombinálhatósága
• Rugalmas díjfizetés
• Díj szeparáció – a befektetési részt kisebb
költség terheli
• Versenyképes befektetés
• Átláthatóság

• Minimum díj, amely biztosítja az önálló
életképességet

Minimum díj

Rugalmasság

Teljes rugalmasság
FLEXI LIFE
Befizetett díj

Szeparáció

Korlátozott rugalmasság
UNIVERSAL LIFE
Befizetett díj

Maximum

BEFIZETETT DÍJ

Díjelőírás

SALES LOAD

BIZTOSÍTÁS

Target díj
Minimum

BIZT. DÍJAK

Tartam

Eseti
díjcsökkentés

Tartam

Alternatív díjfizetés

LEVONÁSOK

%

(JUTALÉK)

Bizt. díjak,
levonások

BEFEKTETÉS
DÍJ

Költségek

KÖLTSÉGEK

%

(JUTALÉK)

TERHELÉS

TERHELÉS

Átláthatóság (transparencia)
Ért költségek
Biztosítási
Díjrész

DÍJ
BIZTOSÍTÁS

BEFEKTETÉS

Befizetett
díj

(kiegészítők is)

Befektetésre
fordított
díjrész
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Konstrukció
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