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ERGO Befektetési
egységekhez kötött 
életbiztosítások
A választható eszközalapok listája, összetétele
és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart
Child, a Smart Senior, a Smart Life, a Métisz, 
a Carme és a Ganymedes Befektetési
egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Hatályos 2014. december 1-től visszavonásig





1. Jelen Eszközalap leírás szerint megkötött biztosítási 
szerződésre az eszközalap leírásban nem szabályozott
kérdésekben az ERGO Befektetési egységekhez kötött
Életbiztosítások Általános Feltételei (2013. január 1. előtt
létre jött biztosításoknál a VICTORIA Befektetési egysé-
gekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei, a
továbbiakban együtt: általános feltételek) az irányadók.

2. Jelen Eszközalap leírás a hatályban maradásáig a biztosí-
tási feltételek szerves és elválaszthatatlan részét képezi.

3. Jelen Eszközalap leírás a Smart Child, a Smart Senior, 
a Smart Life, a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befek -
tetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható
eszközalapok teljes listáját tartalmazza, leírja az eszköz-
alapok összetételét és befektetési elveit. A szerződő 
az ajánlat megtételekor, majd a biztosítási szerződés 
tartama során meghatározhatja, hogy a biztosító a bizto-
sítási díj meghatározott részét melyik egy vagy több 
eszközalapba fektesse.

4. A biztosító forint és euró devizanemben elszámolt eszköz-
alap(ok) választását kínálja fel a szerződő számára.

5. A biztosítási szerződésben vagy csak forint, vagy csak
euró devizanemben elszámolt eszközalap(ok) választha-
tó(k) a rendszeres díj vonatkozásában, a kétféle devizane-
mű eszközalap típus között az átváltás nem lehetséges.
Átirányítást csak a korábbival megegyező devizanemű
eszközalap(ok)ba lehet kezdeményezni. A biztosítási szer-
ződésre befizetett eseti díjak befektethetők a szerződő
számlájára jellemző eszközalap(ok)tól eltérő devizanemű
eszközalap(ok)ba is, de a későbbi eseti díjak csak a szer-
ződő eseti díjas számláján lévő befektetési egységekre
jellemző devizanemű eszközalap(ok)ba kerülhetnek. 
Az eseti díjas számla vonatkozásában sem lehetséges 
az átváltás kétféle devizanemű eszközalap típus között.

6. A biztosítási szerződésre az ajánlattételkor meghatáro-
zott devizanemű eszközalap választás érvényes lejáratig,
feltéve, hogy abban a devizanemben rendelkezésre áll
eszközalap.

7. Ugyanazon devizanemmel rendelkező eszközalapok
között a szerződő rendelkezése szerint szabadon választ-
ható(ak) eszközalap(ok), de az eszközalapok száma leg-
feljebb három, egy eszközalap aránya pedig legalább 
5% lehet.

8. A biztosító az eszközalapok befektetési elveit csak úgy
változtathatja meg, hogy az ne befolyásolja egy adott
eszközalap kockázati szintjét. Így az eszközalapok kocká-
zati szintje az idő előrehaladtával állandó marad.
Amennyiben az eszközalap kockázati szintjének megfele-
lő befektetési politika megvalósítása más befektetési esz-
közökkel optimálisabb vagy az eszközalapban szereplő
befektetési eszközt illetően olyan változás következik be
(pl.: beolvadás, átalakulás, megszűnés, módosított befek-
tetési stratégia, forgalmazási feltételek stb.), amely az
eszközalap befektetési politikájának megvalósítása szem-
pontjából hátrányos, ebben az esetben a biztosítónak

jogában áll a kockázati szint megváltoztatása nélkül 
az eszközalap portfoliójában a befektetési eszközök
össze tételét megváltoztatni.

9. A biztosító az eszközalapok devizanemét nem változtat-
hatja meg.

10. Az ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosításban
(2013. január 1. előtt létrejött biztosításoknál 
a VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás-
ban) a befektetési kockázatot a szerződő viseli. 
A pénzügyi szervezetek nem kárpótolják a szerződőt 
a befektetésekben elszenvedett veszteségekért.
Szélsőséges esetben a szerződő megtakarításának jelen-
tős részét is elvesztheti. A befektetési egységek birtoklása
– különösen rövidtávon – magában hordozza a befekteté-
si egységek árfolyamának, így a nyilvántartott megtakarí-
tások értékének csökkenési kockázatát is.

11. Hosszú távon a magasabb hozam eléréséhez magasabb
kockázatot kell vállalni, a magasabb kockázat pedig azt
jelenti, hogy a befektetés értéke képes nagyon gyorsan 
és nagymértékben megváltozni.
Önmagában a múltbeli hozam nem tekinthető az egyet-
len figyelembe veendő ismérvnek és nem jelent ígéretet 
a jövőbeli hozamra.
Ha a szerződő sürgősen szeretne a megtakarításához
hozzájutni, a hosszú távú befektetések jellege miatt nem
mindegy, hogy azt milyen időpontban teszi meg. A bizto-
sítási szerződés idő előtti megszűnésekor a visszavásárlá-
si költségek mellett további veszteségek is felmerülhet-
nek (pl. nem realizált hozam miatti veszteség).

12. Minden eszközalap tartalmazhat:
a) piaci értéken minimum 0%, maximum 10% arány-

ban bankszámlapénzt;
b) amennyiben az egyes eszközalapok befektetési elvei

nem rendelkeznek róla, úgy a forint devizanemű esz-
közalapok átmenetileg (legfeljebb 1 hónapig) rövid
lejáratú (legfeljebb 1 év futamidejű), a Magyar Állam,
vagy a Magyar Nemzeti Bank által Magyarországon,
forintban kibocsátott értékpapírt, illetve valamennyi
eszközalap rövid lejáratú (legfeljebb 1 hónap futami-
dejű), stabil, biztonságos banknál elhelyezett bank-
betétet;

c) az egyes eszközalapok befektetési elveibe illő befek-
tetési politikával rendelkező befektetési alapra kibo-
csátott befektetési jegyet, és bármely olyan értékpa-
pírt, amely a befektetési politikának megfelel.

13. A biztosító számára – hacsak az egyes eszközalapok be -
fektetési elvei nem rendelkeznek róla – nem lehetséges:
a) értékpapír-kölcsönzés;
b) visszavásárlási megállapodások kötése;
c) fedezeti, valamint arbitrázs célú ügyletek kötése.

14. A biztosító az általános feltételek XX. 7. és 8. pontjai,
2014. március 15. előtt létrejött biztosítások esetén 
az eszközalap felfüggesztésekor követendő eljárásról
szóló Pótlap alapján korlátozhatja a befektetési egysé-
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gekhez kötött életbiztosítás szolgáltatásainak kifizetését
az alábbiak szerint:
Ha a biztosító elérési szolgáltatási vagy visszavásárlási
(részleges visszavásárlási) összeg teljesítési kötelezettsé-
ge esedékességekor az érintett eszközalap fel van füg-
gesztve és emiatt a biztosító a befektetési egységek
beváltását nem tudja végrehajtani, a biztosító jogosult 
a biztosítási szolgáltatása teljesítését az érintett eszköz-
alap vonatkozásában felfüggeszteni.
Ha a biztosító haláleseti szolgáltatási teljesítési kötele-
zettsége esedékességekor az érintett eszközalap fel van
függesztve, a biztosító a biztosítási szolgáltatása teljesíté-
sét az érintett eszközalap vonatkozásában a befektetési
egységek felfüggesztést megelőző utolsó ismert árfolya-
ma alapján határozza meg, de a felfüggesztett eszközalap
befektetési egységeiből teljesítendő szolgáltatásrész

vonatkozásában biztosítottanként legfeljebb 3 000 0000
forint összeghatárig.
További szabályozás az általános feltételek IX. 15-18. és
20., valamint XX. 7. és 8. pontjaiban, 2014. március 15.
előtt létrejött biztosítások esetén az eszközalap felfüg gesz -
 tésekor követendő eljárásról szóló Pótlapban található.

Az eszközalapok választásakor minden esetben tájékozódjon
az eszközalap által megtestesített kockázati szintről.
Döntéseinél vegye figyelembe, hogy megtakarításai milyen
célt szolgálnak és, hogy megtakarításaival milyen kockázatot
hajlandó felvállalni. A magasabb kockázat hosszú távon
magasabb hozamot jelenthet, azonban ennél rövidebb idő-
szak alatt kiugró nyereséget/ veszteséget is okozhat. Az árfo-
lyamok vizsgálatánál mindig gondoljon arra, hogy a múltbeli
eredmények nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

A forintban meghatározott eszközalapok leírása:

Likviditási eszközalapok
Hozamvédett forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban 
a bankbetétek kamatait teszi elérhetővé amellett, hogy 
az alap tőkéjét és minden hónapban előre meghatározott
minimumhozamát a befektetési politika biztosítja. A biztosító
az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mértékben a
CIB Hozamgarantált Betét Alap (ISIN HU0000703582) befek-
tetési jegyeibe fekteti. Az alap kezelője, a CIB Befektetési
Alapkezelő Zrt. a CIB Hozamgarantált Betét Alap pénzeszkö-
zeit minimum 80%-ban pénzpiaci forintbetétbe, valamint egy
évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírokba, Magyar
Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, banki- és válla-

lati kötvényekbe fekteti. A pénzpiaci és banki betétek kamat-
kondícióit a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. úgy határozza
meg a betéteket fogadó hitelintézettel, hogy az ezen eszkö-
zökbe fektetett tőke és a kamattartalom együttes összege, 
a CIB Hozamgarantált Betét Alap működése során felmerülő
költségek fedezésén túlmenően, legalább azt az értékét min-
denképpen elérje, amely a meghirdetett mindenkor aktuális
hozam- és tőkevédelem feltételeit teljesíteni tudja.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: tetszőleges.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázat elutasító.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: nem jel-
lemző.
Kockázati tényezők: A CIB Hozamgarantált Betét Alap által
nyújtott védelemhez kapcsolódó kockázat, hogy a befektetési

Likviditási eszközalapok:
Hozamvédett forint eszközalap

Bankbetét forint eszközalap

Pénzpiaci eszközalapok:
Pénzpiaci forint eszközalap

Kötvény domináns eszközalapok:
Kötvény forint eszközalap

Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap

Részvény domináns eszközalapok:
Fejlett részvénypiaci forint eszközalap

Közép-európai részvény forint eszközalap
Feltörekvő részvénypiaci forint eszközalap

Indexkövető részvény forint eszközalap
Dinamikus részvény domináns forint eszközalap

Speciális, magas kockázatú eszközalapok:
Nyersanyag forint eszközalap

Speciális eszközalapok:
Garantie-Sparen euró eszközalap

Kötvény domináns eszközalapok:
Közép- és kelet-európai kötvény euró eszközalap
Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap

Részvény domináns eszközalapok:
Közép- és kelet-európai részvény euró eszközalap

Csendes-óceáni részvény euró eszközalap
Dinamikus részvény domináns euró eszközalap

A forintban meghatározott eszközalapok listája: Az euróban meghatározott eszközalapok listája:

Választható eszközalapok Smart Child, Smart Senior, Smart Life, Métisz, Carme 
és Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz



alap által vállalt tőke- és hozamvédelmet a befektetési alap
befektetési politikája biztosítja, amely ígéreten felül a befek-
tetett tőke és minimumhozam megfizetését harmadik sze-
mély nem garantálja. Az eszközalapnál fokozottan jelentkezik
a betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata. Az esz-
közalap leírás végén részletes értékelés található az eszköz-
alapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító a Hozamvédett forint eszközalap portfo-
liójában található CIB Hozamgarantált Betét Alap nyilatkoza-
tával összhangban az alábbi védelmet nyújtja.
Tőkevédelem: a befektetési egységek árfolyama nem csökken
az adott értékelési napot megelőző értékelési napon érvé-
nyes árfolyamhoz képest.
Hozamvédelem: minden naptári hónapban a befektetési egy-
ségek az első átváltási napra érvényes árfolyama az adott
naptári hónapban legalább a minimum hozamszintnek meg-
felelő nominális hozammal növekszik. A minimum hozamot 
a biztosító a naptári hónap első átváltási napján hirdeti meg,
amely egy naptári hónapra érvényes. A hozamvédelem azon
befektetési egységekre vonatkozik, melyek a szerződő szám-
láján, illetve eseti díjas számláján megszakítás nélkül voltak
nyilvántartva a minimum hozam meghirdetése napjától 
a meghirdetett időszak utolsó napjáig.
A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: a CIB Hozamgarantált Betét Alap portfolió-
jában található eszközöket reprezentáló hivatalos index nem
létezik, ezért a CIB Hozamgarantált Betét Alap, és így a
Hozam garantált forint eszközalap teljesítményét is BUBOR és
rövid pénzpiaci eszközökhöz érdemes leginkább hasonlítani.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Bankbetét forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely a bankbetétek
kamatait teszi elérhetővé, szem előtt tartva a bankbetétben
való elhelyezésből eredő likviditást és kiszámíthatóságot. 
A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 100%-ban a Magyar -
országi Volksbank Zrt. bankbetétjébe fekteti. A bankbetét ka -
matkondícióit a Magyarországi Volksbank Zrt. határozza meg.
Az eszközalap indulásától, 2011. március 21-től 5 éven
keresztül, 2016. március 25-ig a bankbetét kamatlábát 
a Magyarországi Volksbank Zrt. az alábbi kiemelt kondíciókkal
határozza meg:
A bankbetét kamatlába a Magyar Nemzeti Bank által megha-
tározott jegybanki alapkamat és 0,8 %/év kamatfelár össze-
ge. A Magyarországi Volksbank Zrt. által vezetett folyószám-
lán a kamat tőkésítése minden naptári hónap 25-én, a követ-
kező kamatperiódusra vonatkozó kamatláb mértékének meg-
határozása (fixálása) a kamat tőkésítését megelőző második
munkanapon történik az aznap irányadó jegybanki alapka-
mat figyelembe vételével. Amennyiben ezen időszak alatt 

a Magyar Nemzeti Bank a forint jegybanki alapkamatot 
a jelenlegi kéthetes futamidő helyett más futamidőre jegyzi
vagy a jegyzés egyéb kondícióin változtat, illetve amennyiben
megszűnik a jegybanki alapkamat, mint monetáris eszköz, 
a Magyarországi Volksbank Zrt. jogosult a bankbetét kamat-
lábát eltérő módon meghatározni.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: tetszőleges.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázat elutasító.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: nem jel-
lemző.
Kockázati tényezők: A Magyarországi Volksbank Zrt. által
nyújtott garanciához kapcsolódó kockázat, mivel ezt a garan-
ciát harmadik személy nem garantálja. Az eszközalapnál
fokozottan jelentkezik a betétlekötési megbízások teljesítésé-
nek kockázata. A Magyarországi Volksbank Zrt. által vezetett
folyószámlán elhelyezett pénzösszegre nem terjed ki az
Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás. 
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található 
az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A Magyarországi Volksbank Zrt. kötelezettséget
vállal a bankszámlán jóváírt összeg, valamint annak kamatai-
nak visszafizetésére.
A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: 3 havi BUBOR.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes.
A Bankbetét forint eszközalap értékelését és a befektetési
egységek árfolyamának megállapítását a biztosító végzi.
Tájékoztatás: A Magyarországi Volksbank Zrt. által befoga-
dott bankbetét kamatának aktuális mértékéről és az eszköz-
alap nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosí-
tunk honlapunkon: www.ergo.hu.

Pénzpiaci eszközalapok
Pénzpiaci forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban 
a forint pénzpiaci hozamokat teszi elérhetővé. A biztosító 
az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mértékben 
a CIB Pénzpiaci Alap (ISIN HU0000702576) befektetési jegy-
eibe fekteti. Az alap kezelője, a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
a CIB Pénzpiaci Alap pénzeszközeit bankközi forintpiaci, bank-
közi devizapiaci, állampapír, vállalati kötvény, jelzáloglevél,
illetve származtatott eszközökbe fekteti.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 3 hónap.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkerülő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: kiszámít-
ható.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal 
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kapcsolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésé-
nek kockázata, határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés
kockázata. Az eszközalap leírás végén részletes értékelés
található az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex: 100% RMAX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Kötvény domináns eszközalapok
Kötvény forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban 
a hosszú hátralévő futamidejű kötvények hozamát teszi 
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a CIB Kincsem Kötvény Alap 
(ISIN HU0000702592) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap
kezelője, a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Kincsem
Kötvény Alap pénzeszközeit elsősorban bankközi forintpiaci,
bankközi devizapiaci, állampapír, vállalati kötvény, jelzálogle-
vél, illetve származtatott eszközökbe fekteti. A portfolióban
található hosszú hátralévő futamidejű kötvényeknek köszön-
hetően a kötvénypiaci események (hozamemelkedés/csökke-
nés) alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket okozhat-
nak, több éves időtávon az esetleges rövidtávú hatások jelen-
tős részben kiegyenlítődhetnek. Kedvező piaci környezetben
magas hozam jellemezheti, a hosszú futamidővel rendelkező
állampapírokra jellemző jelentős kockázat mellett. Így az
alap hozama hosszú távon képes lehet meghaladni a bank-
betétek és az államkötvények hozamát.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 2 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés koc-
kázata. Az eszközalap leírás végén részletes értékelés talál-
ható az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex: 100% MAX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
az előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg-
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap kezelésével külső szak-
mai vagyonkezelőt, a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zárt kö -
rűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: Portfolió -
kezelő) bízott meg. A Portfoliókezelő tevékenységét a biztosí-
tóval kötött ügymenet kiszervezési szerződés és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító ellenőrzése
mellett látja el. A biztosító az eszközalap összetételénél és
kezelésénél a Portfoliókezelő közreműködésével Alapok
Alapja befektetési konstrukciót és dinamikus alapkezelést
alkalmaz.
Az Alapok Alapja konstrukció keretében a Portfoliókezelő
befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfó-
liót. Ebben az esetben a mögöttes alapok hozama a forgal-
mazás során közvetlenül beépül az eszközalap nettó eszköz-
értékébe, az eszközalap teljesítménye tehát más befektetési
alapok teljesítményének függvénye. Az Alapok Alapja konst-
rukció sajátossága, hogy a szigorú törvényi szabályozással
összhangban az eszközalap mindenkori saját tőkéjének nagy
része minden esetben a mögöttes befektetési alapok jegyei-
be van fektetve.
A dinamikus alapkezelés során a Portfoliókezelő az eszköz-
alap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek
portfolión belüli arányát a hozam maximalizálására töreked-
ve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozá-
saihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően
az eszközalap összetételét a Portfoliókezelő határozza meg
és szükség szerint módosítja.
A Portfoliókezelő az eszközalap befektetési célját Magyaror -
szág, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az Egyesült Álla-
mok és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel,
illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas
piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvé-
nyeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati
és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanai-
ba történő közvetett befektetéseken keresztül, a befektetési
jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenn-
tartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett
valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer
Invest ments hazai, illetve nemzetközi befektetési alapjai
adják. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökben befek-
tető befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban,
beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat (Exchange
Traded Funds: ETF) is.

Fókuszban a viszonylagos stabilitás. Az eszközalap befekteté-
si célja, hogy mérsékelt részvénypiaci kockázatvállalás mel-
lett (a megcélzott részvényarány 30%), megfelelően diverzifi-
kált portfólió kialakításával hosszabb távon maximális mérté-
kű tőkenövekményt érjen el.
Az eszközalap célja, hogy átlagos reálhozamot érjen el, az
átlagos hozam a befektetési időszak folyamán némileg meg-
haladja a bankbetétek hozamát. Az idők során a befektetések
értéke változhat, azonban közép- és hosszabb távon mérsé-
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kelt kockázat melletti növekedést várunk.
A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont,
hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő
piacok domináljanak a befektetésben. A Portfoliókezelő az
eszközalap összetételét ennek megfelelően rendszeresen
felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja.
Az eszközalap átlagos összetételét 30% részvény és 70% fix
hozamú és pénzpiaci eszköz jellemzi.
Az eszközalap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arány-
ai (az eszközalap eszközeihez viszonyítva):

A részvényeken belül a magyar és közép-európai részvények
aránya maximum 30%, minimum 10% lehet.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: mérsékelten kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: mérsékelt.
Kockázati tényezők: partner kockázat, működési kockázat,
nemzetközi gazdasági tényezők kockázata, a politikai és gaz-
dasági környezetből adódó kockázat, makrogazdasági kocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, devizaárfolyam kockázat, származtatott ügyletek kocká-
zata és ezzel kapcsolatos nemteljesítési kockázat, befektetési
döntések kockázata, báziskockázat, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
nettó eszközértékből eredő kockázat, árazási kockázat, likvidi-
tási kockázat, értékpapír piaci kockázat, Alap eszközeinek
kockázata, felfüggesztés kockázata, hatósági intézkedésből
eredő kockázat, Alap átalakításának, megszűnésének kocká-
zata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási feltéte-
lek kockázata.
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a rész-
vénypiaci kockázat valamint a piaci kamatszint ingadozása
jelenti, ami alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket
okozhat. Több éves időtávon az esetleges rövidtávú hatások
jelentős részben kiegyenlítődhetnek.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található 
az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex:
10,0% BUX Magyar Részvény Index,
10,0% CETOP20 Index forintban vett értéke,
10,0% MSCI World Index forintban vett értéke,
60,0% MAX Composite Magyar Állampapír Index,
10,0% BIX Magyar Ingatlanpiaci index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg-
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap kezelésével külső szak-
mai vagyonkezelőt, a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkö -
rűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: Portfolió -
kezelő) bízott meg. A Portfoliókezelő tevékenységét a biztosí-
tóval kötött ügymenet kiszervezési szerződés és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító ellenőrzése
mellett látja el. A biztosító az eszközalap összetételénél és
kezelésénél a Portfoliókezelő közreműködésével Alapok
Alapja befektetési konstrukciót és dinamikus alapkezelést
alkalmaz.
Az Alapok Alapja konstrukció keretében a Portfoliókezelő
befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfó-
liót. Ebben az esetben a mögöttes alapok hozama a forgal-
mazás során közvetlenül beépül az eszközalap nettó eszköz-
értékébe, az eszközalap teljesítménye tehát más befektetési
alapok teljesítményének függvénye. Az Alapok Alapja konst-
rukció sajátossága, hogy a szigorú törvényi szabályozással
összhangban az eszközalap mindenkori saját tőkéjének nagy
része minden esetben a mögöttes befektetési alapok jegyei-
be van fektetve.
A dinamikus alapkezelés során a Portfoliókezelő az eszköz-
alap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek
portfolión belüli arányát a hozam maximalizálására töreked-
ve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozá-
saihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően
az eszközalap összetételét a Portfoliókezelő határozza meg
és szükség szerint módosítja.
A Portfoliókezelő az eszközalap befektetési célját Magyaror -
szág, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az Egyesült Álla-
mok és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel,
illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas
piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvé-
nyeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati
és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanai-
ba történő közvetett befektetéseken keresztül, a befektetési
jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenn-
tartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett
valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer
Investments hazai, illetve nemzetközi befektetési alapjai
adják. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökben befek-
tető befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban,
beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat (Exchange
Traded Funds: ETF) is.

Az eszközalap befektetési célja, hogy közepes kockázatválla-
lás mellett (a megcélzott részvényarány 50%), megfelelően
diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb távon maximá-
lis mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az eszközalap célja, hogy a bankbetétek hozamát szignifikán-
san meghaladó teljesítményt érjen el. Az idők során a befek-
tetések értéke változhat, azonban közép- és hosszabb távon
(5-10 év) lényeges növekedést várunk.

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 45%, célzott arány 30%

maximum 85%, minimum 55%

Eszköz típusa Arány
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A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont,
hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő
piacok domináljanak a befektetésben. A Portfoliókezelő az
eszközalap összetételét ennek megfelelően rendszeresen
felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja.
Az eszközalap átlagos összetételét 50% részvény és 50% fix
hozamú és pénzpiaci eszköz jellemzi.
Az eszközalap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arány-
ai (az eszközalap eszközeihez viszonyítva):

A részvényeken belül a magyar és közép-európai részvények
aránya maximum 60%, minimum 20% lehet.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5-10 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: közepesen kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Kockázati tényezők: partner kockázat, működési kockázat,
nemzetközi gazdasági tényezők kockázata, a politikai és gaz-
dasági környezetből adódó kockázat, makrogazdasági kocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, devizaárfolyam kockázat, származtatott ügyletek kocká-
zata és ezzel kapcsolatos nemteljesítési kockázat, befektetési
döntések kockázata, báziskockázat, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
nettó eszközértékből eredő kockázat, árazási kockázat, likvidi-
tási kockázat, értékpapír piaci kockázat, Alap eszközeinek
kockázata, felfüggesztés kockázata, hatósági intézkedésből
eredő kockázat, Alap átalakításának, megszűnésének kocká-
zata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási feltéte-
lek kockázata.
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a rész-
vénypiaci kilengések, valamint a piaci kamatszint ingadozása
jelentik, alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket okozva.
Hosszabb távon (5-10 év) az esetleges rövidtávú hatások
jelentős részben kiegyenlítődhetnek.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran -
ciát.
Referenciaindex:
10,0% BUX Magyar Részvény Index,
15,0% CETOP20 Index forintban vett értéke,
25,0% MSCI World Index forintban vett értéke,
25,0% MAX Composite Magyar Állampapír Index,
25,0% BIX Magyar Ingatlanpiaci index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam a
következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Részvény domináns eszközalapok
Fejlett részvénypiaci forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban 
a globális fejlett részvénypiacok hozamait teszi elérhetővé. 
A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó
mértékben a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (ISIN
HU0000702584) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap kezelője,
a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Fejlett Részvénypiaci
Alapok Alapja pénzeszközeit elsősorban bankközi forintpiaci,
bankközi devizapiaci, állampapír, vállalati kötvény, európai
fejlett részvénypiaci, jelzáloglevél, illetve származtatott esz-
közökbe fekteti. A hatékonyan diverzifikált portfolióval ren-
delkező alap hozamát a referenciaindex mindenkori összeté-
telének megfelelően 23 fejlett európai, amerikai és ázsiai
ország több száz legnagyobb vállalatának tőzsdén jegyzett
részvényei termelik, különös hangsúlyt helyezve az egyes
országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kocká-
zatmegosztásra. Az alap vagyonának részvénykitettsége
90%-os célarányt követ. Az eszközalapban lévő befektetési
alap tőkeáttétele egyszeres, származtatott ügyleteket kizá -
rólag deviza fedezeti céllal köt.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, devizaárfolyam kockázat, részvénypiaci kockázat,
határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés kockázata. 
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található 
az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamga ran -
ciát.
Referenciaindex: 90% MSCI World index + 10% ZMAX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam az
előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Közép-európai részvény forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban az
európai fejlődő és fejlett részvénypiacok hozamait teszi elér-
hetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meg-
haladó mértékben a CIB Közép-európai Részvény Alap (ISIN
HU0000702600) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap kezelője,
a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Közép-európai
Részvény Alap pénzeszközeit bankközi forintpiaci, bankközi
devizapiaci, állampapír, vállalati kötvény, európai fejlődő és
fejlett részvénypiaci, jelzáloglevél illetve származtatott eszkö-

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 65%, célzott arány 50%

maximum 60%, minimum 35%

Eszköz típusa Arány
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zökbe fekteti. Az alap a kiemelkedő jelentőségű közép-kelet-
európai részvényekbe fektet, ezen belül is elsősorban cseh,
lengyel és magyar értékpapírokat vásárol. Az EU fejlettebb
országaihoz való felzárkózási folyamat előnyös hatásai hosz-
szabb távon a régió vállalatainak teljesítményében is meg-
mutatkoznak. Az országok közötti megosztás az egyes orszá-
gok gazdasági és politikai kockázatainak enyhítésére szolgál-
nak, elősegítve a kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Az alap
vagyonának részvénykitettsége 80%-os célarányt követ. Az
eszközalapban lévő befektetési alap tőkeáttétele egyszeres,
származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal köt.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai környe-
zetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókockázat,
likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kapcsola-
tos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének kocká-
zata, devizaárfolyam kockázat, részvénypiaci kockázat, 
határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés kockázata. 
Az eszköz alap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran -
ciát.
Referenciaindex: 80% CETOP20 index + 20% ZMAX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam az
előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Feltörekvő részvénypiaci forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely világ feltörekvő
részvénypiacainak hozamait teszi elérhetővé. A biztosító az
eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mértékben a
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja (ISIN
HU0000706353) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap kezelője,
a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Feltörekvő
Részvénypiaci Alapok Alapja pénzeszközeit elsősorban bank-
közi forintpiaci, bankközi devizapiaci, állampapír, vállalati köt-
vény, európai fejlődő és fejlett részvénypiaci, jelzáloglevél
illetve származtatott eszközökbe fekteti. Az alap hozamát a
referenciaindex mindenkori összetételének megfelelően a
világ legdinamikusabban fejlődő térségeiben működő tőzsdei
vállalatok részvényei termelik, így többek között: Kína, India,
Brazília, Oroszország valamint az ázsiai, latin-amerikai régió
számos más országának tőzsdéi válnak elérhetővé. Az alap
vagyonának részvénykitettsége 90%-os célarányt követ. Az
eszközalapban lévő befektetési alap tőkeáttétele egyszeres,
származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal köt.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: minimum 5 év.
Devizaneme: forint.

A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, devizaárfolyam kockázat, részvénypiaci kockázat,
határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés kockázata. Az
eszközalap leírás végén részletes értékelés található az esz-
közalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran -
ciát.
Referenciaindex: 90% MSCI EM index (Morgan Stanley Capital
International Emerging Markets Index) + 10% ZMAX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam az
előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Indexkövető részvény forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban a
magyar részvénypiac hozamait teszi elérhetővé. A biztosító
az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mértékben a
CIB Indexkövető Részvény Alap (ISIN HU0000703350) befek-
tetési jegyeibe fekteti. Az alap kezelője, a CIB Befektetési
Alapkezelő Zrt. a CIB Indexkövető Részvény Alap pénzeszkö-
zeit elsősorban európai fejlődő részvénypiaci, bankközi forint-
piaci, állampapír illetve származtatott eszközökbe fekteti. Az
alap a BUX index kosarában szereplő, legsikeresebb hazai
tőzsdei vállalatok részvényeibe fektet, követve a BUX index
összetételének aktuális súlyarányait. Ezáltal az eszközalap
révén a BUX index mindenkori teljesítményének megfelelő
hozam érhető el. Az alap vagyonának részvénykitettsége
90%-os célarányt követ.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, részvénypiaci kockázat, határidős ügyletek kocká-
zata, felfüggesztés kockázata. Az eszközalap leírás végén
részletes értékelés található az eszközalapra vonatkozó koc-
kázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran -
ciát.
Referenciaindex: 100% BUX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam az
előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
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Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Dinamikus részvény domináns forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg-
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap kezelésével külső szak-
mai vagyonkezelőt, a Pioneer Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban:
Portfoliókezelő) bízott meg. A Portfoliókezelő tevékenységét a
biztosítóval kötött ügymenet kiszervezési szerződés és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító
ellenőrzése mellett látja el. A biztosító az eszközalap összeté-
telénél és kezelésénél a Portfoliókezelő közreműködésével
Alapok Alapja befektetési konstrukciót és dinamikus alapke-
zelést alkalmaz.
Az Alapok Alapja konstrukció keretében a Portfoliókezelő
befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfó-
liót. Ebben az esetben a mögöttes alapok hozama a forgal-
mazás során közvetlenül beépül az eszközalap nettó eszköz-
értékébe, az eszközalap teljesítménye tehát más befektetési
alapok teljesítményének függvénye. Az Alapok Alapja konst-
rukció sajátossága, hogy a szigorú törvényi szabályozással
összhangban az eszközalap mindenkori saját tőkéjének nagy
része minden esetben a mögöttes befektetési alapok jegyei-
be van fektetve.
A dinamikus alapkezelés során a Portfoliókezelő az eszköz-
alap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek
portfolión belüli arányát a hozam maximalizálására töreked-
ve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozá-
saihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően
az eszközalap összetételét a Portfoliókezelő határozza meg
és szükség szerint módosítja.
A Portfoliókezelő az eszközalap befektetési célját
Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az
Egyesült Államok és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-
képességgel, illetve kiemelkedő növekedési potenciállal ren-
delkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén
jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapír-
jaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe
illetve ingatlanaiba történő közvetett befektetéseken keresz-
tül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szüksé-
ges likviditást fenntartva, korlátozott mértékű tőkekockázat
felvállalása mellett valósítja meg. A portfólió elsődleges ele-
meit a Pioneer Investments hazai, illetve nemzetközi befekte-
tési alapjai adják. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszkö-
zökben befektető befektetési alapok is helyt kaphatnak a
portfólióban, beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat
(Exchange Traded Funds: ETF) is.

Az eszközalap befektetési célja, hogy jelentős részvénypiaci
kockázatvállalás mellett (a megcélzott részvényarány 70%),
megfelelően diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb

távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az eszközalap célja, hogy a részvénypiaci lehetőségeket
kihasználva minél magasabb hozamot érjen el, felvállalva az
ilyen befektetésekkel járó jelentős árfolyam-ingadozásokat. A
befektetések értéke rövid- és középtávon nagyobb kilengése-
ket mutathat, a magas kockázatért cserébe viszont hosszabb
(10 éves) időtávon kiemelkedő hozamot várhatnak el a befek-
tetők.
A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont,
hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő
piacok domináljanak a befektetésben. A Portfoliókezelő az
eszközalap összetételét ennek megfelelően rendszeresen
felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja.
Az eszközalap átlagos összetételét 70% részvény és 30% fix
hozamú és pénzpiaci eszköz jellemzi.
Az eszközalap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arány-
ai (az eszközalap eszközeihez viszonyítva):

A részvényeken belül a magyar és közép-európai részvények
aránya maximum 70%, minimum 25% lehet.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 10 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Kockázati tényezők: partner kockázat, működési kockázat,
nemzetközi gazdasági tényezők kockázata, a politikai és gaz-
dasági környezetből adódó kockázat, makrogazdasági kocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, devizaárfolyam kockázat, származtatott ügyletek kocká-
zata és ezzel kapcsolatos nemteljesítési kockázat, befektetési
döntések kockázata, báziskockázat, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
nettó eszközértékből eredő kockázat, árazási kockázat, likvidi-
tási kockázat, értékpapír piaci kockázat, Alap eszközeinek
kockázata, felfüggesztés kockázata, hatósági intézkedésből
eredő kockázat, Alap átalakításának, megszűnésének kocká-
zata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási feltéte-
lek kockázata.
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a jelen-
tős részvénypiaci kitettség miatt fellépő kockázat jelenti, ami
alkalmanként nagyobb mértékű árfolyamkilengéseket okoz-
hat. Hosszabb időtávon az esetleges rövidtávú hatások jelen-
tős részben kiegyenlítődhetnek.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex:
20,0% BUX Magyar Részvény Index,
30,0% CETOP20 Index forintban vett értéke,
20,0% MSCI World Index forintban vett értéke,
15,0% MAX Composite Magyar Állampapír Index,
15,0% BIX Magyar Ingatlanpiaci index.

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 95%, célzott arány 70%

maximum 45%, minimum 5%

Eszköz típusa Arány
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Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam a
következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Speciális, magas kockázatú eszközalapok
Nyersanyag forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban a
globális nyersanyagpiacok hozamait teszi elérhetővé. A bizto-
sító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mérték-
ben a CIB Nyersanyag Alapok Alapja (ISIN HU0000704234)
befektetési jegyeibe fekteti. Az alap kezelője, a CIB Befek te -
tési Alapkezelő Zrt. a CIB Nyersanyag Alapok Alapja pénzesz-
közeit elsősorban globális nyersanyagpiaci, bankközi forintpi-
aci, bankközi devizapiaci, állampapír illetve származtatott
eszközökbe fekteti. A nyersanyagok a részvény-, kötvény- és
ingatlan- befektetések alapvető kiegészítő elemei. Az egyes
nyersanyagok árfolyama rövidtávon jelentősen ingadozhat,
azonban hosszú távon a nyersanyagok akár a részvényeket is
meghaladó mértékben teljesíthetnek. Az egyes nyersanyagok
árának szélsőséges ingadozása ellen az alap úgy védekezik,
hogy nem csak egy-egy nyersanyagba fektet, hanem egy, a
nyersanyagok szélesebb körét reprezentáló nyersanyag-inde-
xet követ, és így megfelelően osztja meg befektetésének koc-
kázatát a különböző nyersanyagok között. Az alap befekteté-
seit a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja:
• Energiahordozók (pl.: kőolajszármazékok)
• Nemesfémek (pl.: arany)
• Színesfémek (pl.: alumínium)
• Mezőgazdasági termékek (pl.: gabonafélék)
Az alap vagyonának nyersanyagkitettsége 90%-os célarányt
követ. Az eszközalapban lévő befektetési alap tőkeáttétele
egyszeres, származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti
céllal köt.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör -
nye zetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, devizaárfolyam kockázat, betétlekötési
megbízások teljesítésének kockázata, nyersanyagpiaci koc -
kázat, határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés kockázata.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex: 90% DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum
Yield TR commodity index) + 10% ZMAX index.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam az
előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-

tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Az euróban meghatározott eszközalapok leírása:

Speciális eszközalapok:
Garantie-Sparen euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kizárólag 
tőzsdén forgalmazott index alapok (ETF) teljesítményét 
teszi elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit
90%-ot meghaladó mértékben a Garantie-Spar-Fonds Alap
(ISIN AT0000A0DHL6) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap
kezelője, a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
a Garantie-Spar-Fonds Alap pénzeszközeit olyan index ala-
pokba (ETF) fekteti, amelyek közvetlenül vagy közvetve kötvé-
nyek, pénzpiaci eszközök, nyersanyagok, ingatlan- és alterna-
tív befektetések árfolyamát követik. Az ingatlan típusú befek-
tetések ingatlanszektorban érdekelt vállalatok részvényeit
tartalmazó ETF terméket tartalmaznak. Az index alapok kivá-
lasztása szigorú minőségi követelmények alapján történik,
mint például a magas likviditás, a gyors lebonyolítás, a ked-
vező költségstruktúra és a széles piaci és regionális befekte-
tési spektrum. Az alapot az általa vállalt garancián felül egy
kiegyensúlyozott hozam és kockázat profil jellemzi, melynek
célja, hogy abba az eszközosztályba fektessen, amely az
adott piaci helyzet mellett a legjövedelmezőbb és egyben 
a legalacsonyabb kockázattal (volatilitással) rendelkezik.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Kockázati tényezők: A garanciát nyújtó pénzintézet (Öster -
reichische Volksbanken-AG (ÖVAG)) árfolyamgaranciára
vonatkozó fizetőképessége. Az eszközalap leírás végén részle-
tes értékelés található az eszközalapra vonatkozó kockázatok
mértékéről.
Garancia: A biztosító elérhetővé teszi ügyfelei számára 
a Garantie-Sparen euró eszközalap portfoliójában található
Garantie-Spar-Fonds Alap által nyújtott következő garanciát:
A Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., mint
kibocsátó számára az Österreichische Volksbanken-AG
(ÖVAG)  garantálja a befektetési jegyek minimális árfolyamát,
mely a megfigyelési napokon rögzített mindenkori legmaga-
sabb árfolyam 80 %-a. Az aktuális árfolyam lehet magasabb,
mint a mindenkori árfolyam garancia szint. A biztosító szol-
gáltatáskor a magasabb árfolyamértéket veszi figyelembe.
Megfigyelési nap minden osztrák banki munkanap.
A biztosító nincs befolyással és nem vállal felelősséget 
a befektetési jegy árfolyamának alakulására. A befektetési
jegyek, ezen keresztül a befektetési egységek árfolyamcsök-
kenésének kockázata a szerződőt terheli.
A biztosító nem vállal felelősséget a garancianyújtó fizetőké-
pességére sem.
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A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: Az eszközalaphoz - befektetési politikájából
adódóan - nem rendelhető referenciaindex.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
az előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Kötvény domináns eszközalapok
Közép- és kelet-európai kötvény euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban 
a hosszú hátralévő futamidejű kötvények hozamát teszi 
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a Volksbank-GoEast-Bond Alap 
(ISIN AT0000A04A72) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap
kezelője, a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
a Volksbank-GoEast-Bond Alap pénzeszközeit túlnyomórészt
közép- és kelet-európai székhelyű vagy működésű kibocsátók
fix és/vagy változó kamatozású értékpapírjaiba, valamint 
a régió valutáira szóló, állandó és/vagy változó kamatozású
értékpapírokba fekteti be. Az árfolyam ingadozások mértéke
az alapokban foglalt fix kamatozású értékpapírok futamidejé-
től is függ. Általában a rövidebb futamidejű fix kamatozású
értékpapírok árfolyamkockázata kisebb, hozama pedig ala-
csonyabb, mint a hosszabb futamidejű fix kamatozású érték-
papíroké, melyek árfolyamkockázata nagyobb, hozama pedig
magasabb (kivétel: inverz kamatstruktúra). A Volksbank
Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. igyekszik az érték -
papír befektetés kockázatait a minimumra csökkenteni és 
az esélyeket növelni.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 3 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, devizaárfolyam kockázat, határidős ügyletek 
kockázata, felfüggesztés kockázata. Az eszközalap leírás
végén részletes értékelés található az eszközalapra vonat -
kozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex: Az eszközalaphoz - befektetési politikájából
adódóan - nem rendelhető referenciaindex.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
az előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg -
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap kezelésével külső szak-
mai vagyonkezelőt, a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkö -
rűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: Portfolió ke -
zelő) bízott meg. A Portfoliókezelő tevékenységét a biztosító-
val kötött ügymenet kiszervezési szerződés és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító ellenőrzése mel-
lett látja el. A biztosító az eszközalap összetételénél és kezelé-
sénél a Portfoliókezelő közreműködésével Alapok Alapja
befektetési konstrukciót és dinamikus alapkezelést alkalmaz.
Az Alapok Alapja konstrukció keretében a Portfoliókezelő
befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfó-
liót. Ebben az esetben a mögöttes alapok hozama a forgal-
mazás során közvetlenül beépül az eszközalap nettó eszköz-
értékébe, az eszközalap teljesítménye tehát más befektetési
alapok teljesítményének függvénye. Az Alapok Alapja konst-
rukció sajátossága, hogy a szigorú törvényi szabályozással
összhangban az eszközalap mindenkori saját tőkéjének nagy
része minden esetben a mögöttes befektetési alapok jegyei-
be van fektetve.
A dinamikus alapkezelés során a Portfoliókezelő az eszköz-
alap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek
portfolión belüli arányát a hozam maximalizálására töreked-
ve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozá-
saihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően
az eszközalap összetételét a Portfoliókezelő határozza meg
és szükség szerint módosítja.
A Portfoliókezelő az eszközalap befektetési célját Magyar -
ország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az Egyesült Álla-
mok és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel,
illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas
piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvé-
nyeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati
és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanai-
ba történő közvetett befektetéseken keresztül, a befektetési
jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenn-
tartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett
valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer
Investments hazai, illetve nemzetközi befektetési alapjai
adják. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökben befek-
tető befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban,
beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat (Exchange
Traded Funds: ETF) is.

Fókuszban a viszonylagos stabilitás. Az eszközalap befekteté-
si célja, hogy mérsékelt részvénypiaci kockázatvállalás mel-
lett (a megcélzott részvényarány 30%), megfelelően diverzifi-
kált portfólió kialakításával hosszabb távon maximális mérté-
kű tőkenövekményt érjen el.
Az eszközalap célja, hogy átlagos reálhozamot érjen el, az
átlagos hozam a befektetési időszak folyamán némileg meg-
haladja a bankbetétek hozamát. Az idők során a befektetések
értéke változhat, azonban közép- és hosszabb távon mérsé-
kelt kockázat melletti növekedést várunk.



A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont,
hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő
piacok domináljanak a befektetésben. A Portfoliókezelő az
eszközalap összetételét ennek megfelelően rendszeresen
felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja.
Az eszközalap átlagos összetételét 30% részvény és 70% fix
hozamú és pénzpiaci eszköz jellemzi.
Az eszközalap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arány-
ai (az eszközalap eszközeihez viszonyítva):

Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: mérsékelten kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: mérsékelt.
Kockázati tényezők: partner kockázat, működési kockázat,
nemzetközi gazdasági tényezők kockázata, a politikai és gaz-
dasági környezetből adódó kockázat, makrogazdasági kocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, devizaárfolyam kockázat, származtatott ügyletek kocká-
zata és ezzel kapcsolatos nemteljesítési kockázat, befektetési
döntések kockázata, báziskockázat, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
nettó eszközértékből eredő kockázat, árazási kockázat, likvidi-
tási kockázat, értékpapír piaci kockázat, Alap eszközeinek
kockázata, felfüggesztés kockázata, hatósági intézkedésből
eredő kockázat, Alap átalakításának, megszűnésének kocká-
zata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási feltéte-
lek kockázata.
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a rész-
vénypiaci kockázat valamint a piaci kamatszint ingadozása
jelenti, ami alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket
okozhat. Több éves időtávon az esetleges rövidtávú hatások
jelentős részben kiegyenlítődhetnek.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaran ciát.
Referenciaindex:
10% MSCI North America,
20% MSCI Europe,
60% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC,
5% JP Morgan Cash EMU 6m,
5% ML EMU Corporate Index.

Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg-
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap kezelésével külső szak-
mai vagyonkezelőt, a Pioneer Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban:
Portfoliókezelő) bízott meg. A Portfoliókezelő tevékenységét 
a biztosítóval kötött ügymenet kiszervezési szerződés és 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító
ellenőrzése mellett látja el. A biztosító az eszközalap összeté-
telénél és kezelésénél a Portfoliókezelő közreműködésével
Alapok Alapja befektetési konstrukciót és dinamikus alapke-
zelést alkalmaz.
Az Alapok Alapja konstrukció keretében a Portfoliókezelő
befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfó-
liót. Ebben az esetben a mögöttes alapok hozama a forgal-
mazás során közvetlenül beépül az eszközalap nettó eszköz-
értékébe, az eszközalap teljesítménye tehát más befektetési
alapok teljesítményének függvénye. Az Alapok Alapja konst-
rukció sajátossága, hogy a szigorú törvényi szabályozással
összhangban az eszközalap mindenkori saját tőkéjének nagy
része minden esetben a mögöttes befektetési alapok jegyei-
be van fektetve.
A dinamikus alapkezelés során a Portfoliókezelő az eszköz-
alap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek
portfolión belüli arányát a hozam maximalizálására töreked-
ve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozá-
saihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően
az eszközalap összetételét a Portfoliókezelő határozza meg
és szükség szerint módosítja.
A Portfoliókezelő az eszközalap befektetési célját
Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az
Egyesült Államok és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-
képességgel, illetve kiemelkedő növekedési potenciállal ren-
delkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén
jegyzett részvényeibe, továbbá az említett régiók állampapír-
jaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe
illetve ingatlanaiba történő közvetett befektetéseken keresz-
tül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szüksé-
ges likviditást fenntartva, korlátozott mértékű tőkekockázat
felvállalása mellett valósítja meg. A portfólió elsődleges ele-
meit a Pioneer Investments hazai, illetve nemzetközi befekte-
tési alapjai adják. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszkö-
zökben befektető befektetési alapok is helyt kaphatnak a
portfólióban, beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat
(Exchange Traded Funds: ETF) is.

13

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 50%, célzott arány 30%

maximum 85%, minimum 50%

Eszköz típusa Arány

Európai, észak-amerikai és a fejlett ázsiai

Fejlődő (feltörekvő) államokbeli

célzott arány 70%

célzott arány 30%

Földrajzi kitettség Arány

Euró, USA dollár és angol font

Egyéb deviza

célzott arány 70%

célzott arány 30%

Devizakockázati kitettség Arány
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Az eszközalap befektetési célja, hogy közepes kockázatválla-
lás mellett (a megcélzott részvényarány 50%), megfelelően
diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb távon maximá-
lis mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az eszközalap célja, hogy a bankbetétek hozamát szignifikán-
san meghaladó teljesítményt érjen el. Az idők során a befek-
tetések értéke változhat, azonban közép- és hosszabb távon
(5-10 év) lényeges növekedést várunk.
A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont,
hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő
piacok domináljanak a befektetésben. A Portfoliókezelő az
eszközalap összetételét ennek megfelelően rendszeresen
felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja.
Az eszközalap átlagos összetételét 50% részvény és 50% fix
hozamú és pénzpiaci eszköz jellemzi.
Az eszközalap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arány-
ai (az eszközalap eszközeihez viszonyítva):

Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5-10 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: közepesen kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Kockázati tényezők: partner kockázat, működési kockázat,
nemzetközi gazdasági tényezők kockázata, a politikai és gaz-
dasági környezetből adódó kockázat, makrogazdasági kocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, devizaárfolyam kockázat, származtatott ügyletek kocká-
zata és ezzel kapcsolatos nemteljesítési kockázat, befektetési
döntések kockázata, báziskockázat, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
nettó eszközértékből eredő kockázat, árazási kockázat, likvidi-
tási kockázat, értékpapír piaci kockázat, Alap eszközeinek
kockázata, felfüggesztés kockázata, hatósági intézkedésből
eredő kockázat, Alap átalakításának, megszűnésének kocká-
zata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási feltéte-
lek kockázata.
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a rész-
vénypiaci kilengések, valamint a piaci kamatszint ingadozása
jelentik, alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket okozva.
Hosszabb távon (5-10 év) az esetleges rövidtávú hatások
jelentős részben kiegyenlítődhetnek.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.

Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex:
15% MSCI North America,
5% MSCI Pacific,
30% MSCI Europe,
50% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Részvény domináns eszközalapok
Közép- és kelet-európai részvény euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban 
a közép- és kelet-európai részvénypiacok hozamait teszi 
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a Volksbank-GoEast-Invest Alap 
(ISIN AT0000A04A80) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap
kezelője, a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
a Volks bank-GoEast-Invest Alap pénzeszközeit túlnyomó részt
közép- és kelet-európai székhelyű vagy működésű vállalatok
részvényeibe és átváltható kötvényeibe fekteti. Az átváltható
kötvény lehetőséget ad a birtokosa részére a kötvények meg-
határozott időpontban meghatározott számú részvényre tör-
ténő kicserélésére. Az egyes tételek, illetve üzletágak kiválasz-
tása során az alapkezelő aktív befektetési stratégiát követ, a
biztonság, a növekedés és hozam szempontjai állnak a meg-
fontolások előterében. Ez a stratégia olyan értéknövekedést
eredményezhet, amely eltérhet a fő tőzsdeindexek értékétől. 
A Volksbank-GoEast-Invest Alap az értékpapír befektetések
esetleges árfolyamcsökkenéseinek hatásait átmenetileg 
az alapban lévő készpénzhányad növelésével mérsékelheti 
a befektetési politika célkitűzéseinek megfelelően.
Az Európai Unió fejlettebb országaihoz való felzárkózási folya-
mat előnyös hatásai hosszabb távon a régió vállalatainak 
teljesítményében is megmutatkoznak.
Az eszközalapban lévő befektetési alap tőkeáttétele egyszeres.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, devizaárfolyam kockázat, részvénypiaci kockázat,
határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés kockázata. 
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található 
az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: Az eszközalaphoz - befektetési politikájából
adódóan - nem rendelhető referenciaindex.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 70%, célzott arány 50%

maximum 60%, minimum 30%

Eszköz típusa Arány

Európai, észak-amerikai és a fejlett ázsiai

Fejlődő (feltörekvő) államokbeli

célzott arány 70%

célzott arány 30%

Földrajzi kitettség Arány

Euró, USA dollár és angol font

Egyéb deviza

célzott arány 70%

célzott arány 30%

Devizakockázati kitettség Arány



az előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Csendes-óceáni részvény euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely elsősorban
ázsiai, ausztrál és új-zélandi részvénypiacok hozamait teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a Volksbank-Pacific-Invest Alap 
(ISIN AT0000855838) befektetési jegyeibe fekteti. Az alap
kezelője, a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
a Volksbank-Pacific-Invest Alap pénzeszközeit ázsiai, ausztrál
és új-zélandi vállalatok részvényeibe és átváltható kötvényei-
be fekteti. Az átváltható kötvény lehetőséget ad a birtokosa
részére a kötvények meghatározott időpontban meghatáro-
zott számú részvényre történő kicserélésére. Az egyes tételek,
illetve üzletágak kiválasztása során az alapkezelő aktív befek-
tetési stratégiát követ, a biztonság, a növekedés és hozam
szempontjai állnak a megfontolások előterében. Ez a straté-
gia olyan értéknövekedést eredményezhet, amely eltérhet 
a fő tőzsdeindexek értékétől. Az alapkezelő a Volksbank-
Pacific-Invest Alap részére olyan értékpapírokat szerez be,
melyekkel az osztrák, vagy külföldi tőzsdéken vagy olyan
szervezett piacokon kereskednek, melyek elismertek, a nagy-
közönség számára nyitottak és melyek működési módja sza-
bályos. Ezen felül olyan újonnan kibocsátott értékpapírokat
vesz, melyek kibocsátási feltételei tartalmaznak arra vonat-
kozó kötelezettséget, hogy kérvényezik egy tőzsdén vagy
szervezett piacon történő hivatalos jegyzés engedélyezését
és ezt az engedélyt legkésőbb a kibocsátás utáni egy év letel-
te előtt megszerzik.
Az eszközalapban lévő befektetési alap tőkeáttétele egyszeres.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 5 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Általános kockázati tényezők: a gazdasági és politikai kör-
nyezetből adódó kockázat, befektetési kockázat, adókocká-
zat, likviditási kockázat, árazási kockázat, kibocsátókkal kap-
csolatos kockázat, betétlekötési megbízások teljesítésének
kockázata, devizaárfolyam kockázat, részvénypiaci kockázat,
határidős ügyletek kockázata, felfüggesztés kockázata. 
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található 
az eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: Az eszközalaphoz - befektetési politikájából
adódóan - nem rendelhető referenciaindex.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
az előző értékelési napig visszamenőleg érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Dinamikus részvény domináns euró eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg-
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap kezelésével külső szak-
mai vagyonkezelőt, a Pioneer Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban:
Portfoliókezelő) bízott meg. A Portfoliókezelő tevékenységét 
a biztosítóval kötött ügymenet kiszervezési szerződés és 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, a biztosító
ellenőrzése mellett látja el. A biztosító az eszközalap összeté-
telénél és kezelésénél a Portfoliókezelő közreműködésével
Alapok Alapja befektetési konstrukciót és dinamikus alapke-
zelést alkalmaz.
Az Alapok Alapja konstrukció keretében a Portfoliókezelő
befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze a portfó-
liót. Ebben az esetben a mögöttes alapok hozama a forgal-
mazás során közvetlenül beépül az eszközalap nettó eszköz-
értékébe, az eszközalap teljesítménye tehát más befektetési
alapok teljesítményének függvénye. Az Alapok Alapja konst-
rukció sajátossága, hogy a szigorú törvényi szabályozással
összhangban az eszközalap mindenkori saját tőkéjének nagy
része minden esetben a mögöttes befektetési alapok jegyei-
be van fektetve.
A dinamikus alapkezelés során a Portfoliókezelő az eszköz-
alap befektetéseivel megcélzott egyes tőkepiaci szegmensek
portfolión belüli arányát a hozam maximalizálására töreked-
ve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és várakozá-
saihoz igazodva igyekszik optimalizálni, ennek megfelelően
az eszközalap összetételét a Portfoliókezelő határozza meg
és szükség szerint módosítja.
A Portfoliókezelő az eszközalap befektetési célját Magyar -
ország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az Egyesült Álla-
mok és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel,
illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas
piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvé-
nyeibe, továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati
és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanai-
ba történő közvetett befektetéseken keresztül, a befektetési
jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenn-
tartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett
valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer
Investments hazai, illetve nemzetközi befektetési alapjai
adják. Ezen túl egyéb, a fenti régiókba és eszközökben befek-
tető befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólióban,
beleértve a tőzsdén kereskedett indexalapokat (Exchange
Traded Funds: ETF) is.

Az eszközalap befektetési célja, hogy jelentős részvénypiaci
kockázatvállalás mellett (a megcélzott részvényarány 70%),
megfelelően diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb
távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az eszközalap célja, hogy a részvénypiaci lehetőségeket
kihasz nálva minél magasabb hozamot érjen el, felvállalva az
ilyen befektetésekkel járó jelentős árfolyam-ingadozásokat. 
A befektetések értéke rövid- és középtávon nagyobb kilengé-
seket mutathat, a magas kockázatért cserébe viszont hosz-
szabb (10 éves) időtávon kiemelkedő hozamot várhatnak el 
a befektetők.
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A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont,
hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő
piacok domináljanak a befektetésben. A Portfoliókezelő az
eszközalap összetételét ennek megfelelően rendszeresen
felülvizsgálja, illetve szükség esetén módosítja.
Az eszközalap átlagos összetételét 70% részvény és 30% fix
hozamú és pénzpiaci eszköz jellemzi.
Az eszközalap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arányai
(az eszközalap eszközeihez viszonyítva):

Befektetés ajánlott minimum időtávja: 10 év.
Devizaneme: euró.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkedvelő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: jelentős.
Kockázati tényezők: partner kockázat, működési kockázat,
nemzetközi gazdasági tényezők kockázata, a politikai és gaz-
dasági környezetből adódó kockázat, makrogazdasági kocká-
zat, infláció és a piaci kamatszint alakulásából adódó kocká-
zat, devizaárfolyam kockázat, származtatott ügyletek kocká-
zata és ezzel kapcsolatos nemteljesítési kockázat, befektetési
döntések kockázata, báziskockázat, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
nettó eszközértékből eredő kockázat, árazási kockázat, likvidi-
tási kockázat, értékpapír piaci kockázat, Alap eszközeinek
kockázata, felfüggesztés kockázata, hatósági intézkedésből
eredő kockázat, Alap átalakításának, megszűnésének kocká-
zata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási feltéte-
lek kockázata.
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a jelen-
tős részvénypiaci kitettség miatt fellépő kockázat jelenti, ami
alkalmanként nagyobb mértékű árfolyamkilengéseket okoz-
hat. Hosszabb időtávon az esetleges rövidtávú hatások jelen-
tős részben kiegyenlítődhetnek.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.

Referenciaindex:
25% MSCI North America,
5% MSCI Pacific,
40% MSCI Europe,
30% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam a
következő értékelési napig érvényes.
Tájékoztatás: Az eszközalap portfoliójában szereplő mögöt-
tes befektetési alap befektetési politikájáról és az eszközalap
nettó eszközértékéről tájékozódási lehetőséget biztosítunk
honlapunkon: www.ergo.hu

Az eszközalapokra vonatkozó legjellemzőbb
kockázati tényezők

A befektetési kockázat
A kockázat az eszközalapban lévő befektetési egységek aktu-
ális árfolyamának eltérése korábbi árfolyamainak átlagától.
Amennyiben az eszközalapban lévő befektetési egységek
árfolyama gyakran és mind pozitív, mind negatív irányban
erősen eltér átlagától, azaz hektikusan mozog, az eszközalap
kockázatosnak nevezhető. Amennyiben az eszközalap árfo-
lyama ritkán és kevéssé tér el az átlagtól, azaz kiegyensúlyo-
zottan mozog, alacsony kockázatot képvisel. 

A kockázat összetevői
Az eszközalapok kockázati szintje az eszközalap teljesítmé-
nyét is jellemzi. Hosszú távon (legalább 10 - 15 év) a maga-
sabb kockázatvállalással várhatóan magasabb hozam érhető
el, rövid- (1 - kb. 3 év) és középtávon (kb. 3 - kb. 10 év) azon-
ban nagyobb árfolyamkilengésekre, akár magas pozitív, de
jelentősebb negatív hozamokra is lehet számítani. Ennek
megfelelően a magasabb kockázatú eszközalapok befektetési
egységeire hosszú távon várhatóan magasabb hozam jelez-
hető előre. Az eszközalapok kockázati szintjét a bennük lévő
befektetett eszközök határozzák meg.
Alacsony kockázatúnak tekinthetőek a megfelelő hitelminősí-
téssel rendelkező államok, pénzintézetek, jelzálog-hitelinté-
zetek, illetve vállalatok, nemzetközi pénzügyi intézmények
által kibocsátott, vagy általuk garantált kötvények, diszkont-
kamatozású értékpapírok, valamint a bankbetétek. Növelik 
az eszközalap kockázatát a részvény-, nyersanyag-, és deviza-
befektetések, ellenben amennyiben a biztosító (tőke-,
hozam- vagy árfolyam-)garanciát nyújt, akkor ez a fennálló
kockázatokat csökkenti.

Az eszközalapok egységeinek megvásárlása - elsősorban
rövidtávon - a megtakarítások értékének csökkenését is
magában hordozhatja, amelyre az alábbi kockázati ténye-
zők jelentős hatással lehetnek.

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 90%, célzott arány 70%

maximum 45%, minimum 10%

Eszköz típusa Arány

Európai, észak-amerikai és a fejlett ázsiai

Fejlődő (feltörekvő) államokbeli

célzott arány 70%

célzott arány 30%

Földrajzi kitettség Arány

Euró, USA dollár és angol font

Egyéb deviza

célzott arány 70%

célzott arány 30%

Devizakockázati kitettség Arány



Partner kockázat: az a kockázat, amely az eszközalapok
kezelése során a biztosítóval közreműködő üzletfelek - ban-
kok, alapkezelők, brókerházak - szerződéses kötelezettségei-
nek nem teljesítéséből ered, így az üzletfelek fizetőképessége
az esedékességi időpontokban bizonytalansági tényezőt
jelent. A biztosító a partnerkockázat minimalizálása érdeké-
ben szigorú partnerminősítési eljárásokat alkalmaz.

Politikai, gazdasági kockázat: a célországok - amelyekbe 
az eszközalapok befektetései irányulnak - mindenkori politikai
stabilitása, helyzete, politikai irányvonala megváltozhat.
Emiatt az ezen országokban megszerzett befektetések értéke
akár rövid, akár hosszú távon ingadozhat. A befektetéseket
kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások, valamint 
az adózási, illeték, stb. hatósági intézkedések.
A gazdasági kockázatok körében a gazdasági növekedéssel, 
a banki hitelezési politikával, a devizaárfolyamokkal kapcsola-
tos változásokból eredő bizonytalanságok hatása kedvezőtle-
nül érintheti az eszközalapok értékét. Negatív hatással lehet
az eszközalap hozamára az infláció növekedése, a kamatpoli-
tika kedvezőtlen változása, az állami költségvetés deficitje. 
Az egyes országok egyéb makrogazdasági mutatóinak 
(pl.: külkereskedelmi mérleg egyenlege, GDP növekedési
üteme, deviza árfolyama stb.) kedvezőtlen irányú változása
szintén negatív hatással lehet az eszközalapok portfoliójában
tartott értékpapírok árfolyamára.
Nemzetközi politikai tényezők: A nemzetközi politikai helyzet,
különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nemzet-
közi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást
gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamai-
nak alakulására is. Az esetleges kedvezőtlen hatások negatí-
van befolyásolhatják a részvények és az állampapírok árfolya-
mát, és ezen keresztül az egyes eszközalapok és a mögöttes
termékek nettó eszközértékét. 
Nemzetközi gazdasági tényezők: A nemzetközi gazdaság
helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcélzott
ország(ok) világgazdaságba történő erőteljes beágyazódott-
sága következtében - közvetlen befolyással bír ezen orszá -
g(ok) pénz- és tőkepiacainak alakulására is. Az utóbbi évek

tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény, amely
akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi pénz- és
tőkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tőkepiacokon
bekövetkezett események egyes esetekben akár fokozott
mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folya -
mataira, és így befolyásolhatják az egyes eszközalapok és 
a mögöttes termékek értékének alakulását.
Politikai és gazdasági tényezők: A befektetésekkel megcélzott
ország(ok) kormányainak politikája, a politikai irányvonal
esetleges megtörése, változása jelentős hatást gyakorolhat
az egyes eszközalapok és a mögöttes termékek portfoliójá-
ban szereplő értékpapírok árfolyamára, mely az egyes esz-
közalapok és a mögöttes termékek értékét kedvezőtlen irány-
ban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehet az
egyes eszközalapok és a mögöttes termékek értékére ezen
ország(ok) gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pil-
lanatnyi külföldi megítélése és esetleges jogszabályi változá-
sok, illetve korlátok.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Befektetési kockázat: A befektetési alapok kezelője – az
Alapkezelő – a törvényi szabályozás figyelembevételével saját
belátása szerint állítja össze a befektetési alapok portfolióját.
Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetési dön-
tés előtt részletes elemzést hajt végre, nincs garancia arra,
hogy a piaci folyamatok az Alapkezelő várakozásainak meg-
felelően alakulnak, így arra sem, hogy a befektetési alap nem
szenved el árfolyamveszteséget.

Adózási kockázat: A biztosításokra, az eszközalapokban
található befektetési alapokra vonatkozó adózási szabályok 
a jövőben további kedvezőtlen irányban is változhatnak.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Infláció és a piaci kamatszint alakulása: A befektetésekkel
megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illetve a piaci kamat-
szint esetleges emelkedése hátrányosan érintheti a hitelvi-
szonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamát, s ez az eszköz-
alapok nettó eszközértékét jelentősen csökkentheti.
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Likviditási eszközalapok:
Hozamvédett forint eszközalap

Bankbetét forint eszközalap

Pénzpiaci eszközalapok:
Pénzpiaci forint eszközalap

Kötvény domináns eszközalapok:
Kötvény forint eszközalap

Részvény domináns eszközalapok:
Fejlett részvénypiaci forint eszközalap

Közép-európai részvény forint eszközalap
Feltörekvő részvénypiaci forint eszközalap

Indexkövető részvény forint eszközalap

Speciális, magas kockázatú eszközalapok:
Nyersanyag forint eszközalap

Speciális eszközalapok:
Garantie-Sparen euró eszközalap

Kötvény domináns eszközalapok:
Közép- és kelet-európai kötvény euró eszközalap

Részvény domináns eszközalapok:
Közép- és kelet-európai részvény euró eszközalap

Csendes-óceáni részvény euró eszközalap

A forintban meghatározott eszközalapok listája: Az euróban meghatározott eszközalapok listája:

Az eszközalapokat érintő kockázatok az alábbi eszközalapok vonatkozásában
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Előfordulhat, hogy a kamatszint alulmarad az infláció mérté-
kéhez képest, amely negatív reálhozamot eredményezhet az
egyes eszközalapok és a mögöttes termékek eszközei tekin-
tetében.
A pénzpiaci, kötvény kitettséggel rendelkező eszközalapokra
vonatkozó kockázati tényező.

Kibocsátók kockázata: társaságok tagsági jogviszonyt meg-
testesítő értékpapírjaiba történő befektetés az eszközalapok
vonatkozásában azt a kockázatot hordozza, hogy az ilyen
értékpapírok kibocsátója csőd- vagy felszámolási eljárás alá
kerül, és ez hátrányosan érinti a befektetési egységek árfo-
lyamát. Amennyiben fizetésképtelenség áll be, akkor a kibo-
csátó nem tudja teljesíteni kamatfizetési, tőkefizetési illetve
az adott értékpapírhoz kapcsolódó további kötelezettségeit.
A kötvény, részvény kitettséggel rendelkező eszközalapokra
vonatkozó kockázati tényező.

Betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata:
Amennyiben az eszközalapok, illetve a mögöttes befektetési
alapok betétlekötéseit fogadó hitelintézet fizetésképtelenné
válik, részben vagy egészben nem, vagy nem megfelelő idő-
ben teljesíti fizetési kötelezettségét, ez hátrányosan befolyá-
solhatja az eszközalapok befektetéseit, fokozottan érvényes
ez a Hozamvédett forint eszközalap esetében.

Likviditási kockázat: Bizonyos értékpapírok, egyéb befekteté-
si eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz
viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következ-
ménye, hogy az eszközökből eladni kívánt egyes értékpapírok
értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra
vezethető vissza, hogy az átlagostól eltérő nagyságú befekte-
tendő vagy kivonandó tőke is nagy árfolyam-ingadozásokat
idézhet elő az értékpapírpiacon, amely az előző pontban leír-
tak szerint hatással lehet az egyes eszközalapok és a mögöt-
tes termékek eszközértékére.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat: a nemzet-
közi tőkepiacokon való befektetések miatt az eszköz alapok
egyes eszközei és azok jövedelmei nem forintban, hanem
devizában kerülnek meghatározásra, így azoknak az adott
devizában kifejezett, magyar forintra átszámított értéke az
adott forint/ devizaárfolyam ingadozásától függően változ-
hat. Így az eszközalapok értékét és hozamát a forint/ deviza
árfolyam változása jelentősen befolyásolhatja.
A külföldi kötvények, külföldi részvény és nyersanyagpiaci
kitettséggel rendelkező eszközalapokra vonatkozó kockázati
tényező. 

Részvénypiaci kockázat: a biztosító alapvetően konzervatív
részvény befektetési politikát szándékozik követni, amelynek
megfelelően döntően pénzügyileg szilárd alapokon nyugvó,
magas jövőbeli jövedelem termelőképességgel, és növekedé-
si potenciállal rendelkező társaságok felé részvénykitettség-
gel rendelkező befektetési alapokba kívánja az eszközalapok
saját tőkéjét befektetni. Garancia azonban nem adható arra,
hogy ezen részvények árfolyama minden esetben emelkedő

tendenciát mutat, és így a szerződő befektetett tőkéjének
hozama - pl.: kedvezőtlen makrogazdasági, tőkepiaci vagy
egyedi vállalati események hatására - nem válhat csekély
mértékűvé, vagy akár negatívvá.
A részvénypiaci kitettséggel rendelkező eszközalapokra
vonatkozó kockázati tényező.

Árazási kockázat (nettó eszközérték megállapításához kap-
csolódó kockázat): a biztosító úgy alakította ki a befektetett
eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték
a lehető legpontosabban tükrözze az eszközalapok eszközei-
nek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok (pl. BÉT,
OTC) esetlegesen alacsony likviditása miatt azonban előfor-
dulhat, hogy az eszközalapok tulajdonában lévő befektetési
alapok utolsó piaci ára - amely az értékelés alapját képezi -
nem tükrözi objektíven az adott eszköz által reprezentált
értékpapírok pillanatnyi piaci értékét. Előbbiek miatt a nettó
eszközérték időnként enyhe alulértékeltséget vagy felülérté-
keltséget mutathat. A nettó eszközértéken történő forgalma-
zás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken történő
vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történő eladás) 
a szerződő által realizált hozam csökkenését okozhatják. 
A hozamok ingadozásából eredő kockázat jelentősen mér-
séklődik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Befektetési egységek forgalmazásához kapcsolódó kocká-
zata: mind a díjjóváírás során, mind pedig a visszavásárlási
(részleges visszavásárlási) megbízások esetében kockázatot
jelent a szerződő számára az a tény, hogy a megbízás meg-
adásának időpontjában még nem ismert a megbízás teljesí-
tésének árfolyama, amely árfolyam a szerződő számára mind
kedvező, mind pedig kedvezőtlen irányba elmozdulhat a
megbízás megadása és annak teljesítése között eltelt idő-
szakban.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

A befektetési alapok eszközeinek kockázata: A befektetési
alapok (továbbiakban: alapok) eszközállományának lehetsé-
ges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét. Az esz-
közállomány lehetséges elemeit az adott befektetési alap
tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza. Az alapok
által felvállalt kockázatok függvényében a befektetési jegyek
árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változhat. A
változás mértéke attól függ, hogy az alapok milyen kockázatú
pénz- és tőkepiaci eszközöket tartanak. Ha az alapok befekte-
tési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori likviditási hely-
zetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenű mozgások
játszódnak le, akkor a befektetők (szerződő) likviditási kocká-
zatot futnak, hiszen az alapok eladásai vagy vételei a piacon
akár nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek.
Például, ha a piaci forgalom az adott napon kicsi, de a befek-
tetési alapok nagy volumenben kívánnak értékpapírt értéke-
síteni az átlagos napi mértéket meghaladó befektetési jegy
forgalom miatt, akkor ezt csak a piaci árnál jelentősen ala-
csonyabb árfolyamon tudják esetlegesen megvalósítani.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.



A felfüggesztés kockázata: A befektetési alapok befektetési
jegyeinek visszavásárlása törvényben meghatározott feltéte-
lek esetén felfüggeszthető, ez esetben a befektetési jegyek
visszaváltása csak a felfüggesztés lejárta utáni első forgal-
mazási napon lehetséges.
Minden eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Nyersanyagpiaci kockázat: a nyersanyagpiaci befektetések
eltérő kockázatokkal rendelkeznek, mint a hagyományos köt-
vény-, részvényalapú befektetési eszközök. Így a nyersanya-
gok ára nem csak a kedvezőtlen makrogazdasági, felhasználó
iparági, kitermelési, raktározási, tőkepiaci események, hanem
különböző természeti, időjárási, geopolitikai folyamatok
hatására is jelentősen csökkenhet A nyersanyagpiaci befekte-
tések jellemzően nem az adott nyersanyagokban történő
közvetlen befektetést, hanem származtatott ügyleteken
keresztüli pozíciónyitást jelentenek. Így az áralakulást a min-
denkori kereslet-kínálati viszonyokon túlmenően a származ-
tatott ügyletek értékbefolyásoló tényezői (lejáratig hátralévő
futamidő, volatilitás, kamatlábak alakulása stb.) is meghatá-
rozzák. Az árupiacok további speciális kockázati jellemzője,

hogy a kínálat rövid, de még középtávon is erősen rugalmat-
lan, annak köszönhetően, hogy a nyersanyagok kitermelésé-
nek gyorsítása, az új kapacitások létrehozása bonyolult, pénz
és időigényes folyamat. A nyersanyag-befektetésekhez köz-
vetlenül nem kapcsolódnak a nyersanyagokat kitermelő vál-
lalatok működésének kockázatai.
A Nyersanyag forint eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemtel-
jesítési kockázat: az eszközalap mögöttes termékeiben lévő
származtatott ügyletek megkötésében részt vevő üzleti part-
nerek fizetőképességében, illetve gazdálkodásában beállt
kedvezőtlen változás hátrányosan befolyásolhatja a származ-
tatott ügyleteken képződő nyereség kifizetését. Emellett 
a mögöttes befektetési alapokban kockázatfedezeti célból
megkötött - az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor
fix hozamot biztosító - határidős pozíciók értéke lejáratig 
a piaci változások függvényében veszteséget mutathat.
A Hozamvédett forint eszközalap és a Bankbetét forint esz-
közalap kivételével minden eszközalapra vonatkozó kockázati
tényező.
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Az eszközalapokat jellemző kockázati tényezők értékelése 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes kockázatok 
milyen mértékben jellemzőek az egyes eszközalapokra 
(1-6 közötti skálán, az alacsony kockázattól a magas 
kockázatig terjedően).

Partner kockázat

Politikai, gazdasági kockázat

Befektetési kockázat

Adózási kockázat

Infláció és a piaci kamatszint alakulása

Kibocsátók kockázata

Betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata

Likviditási kockázat

Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat

Részvénypiaci kockázat

Árazási kockázat

Befektetési egységek forgalmazásához 
kapcsolódó kockázat

Befektetési Alapok eszközeinek kockázata

Felfüggesztés kockázata

Nyersanyagpiaci kockázat

Származtatott ügyletekkel kapcsolatban 
felmerülő nemteljesítési kockázat
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Az eszközalapokra vonatkozó kockázatok a befektetési alapok
(továbbiakban: Alap) kezelői (továbbiakban: Alapkezelő) vonat-
kozó Kezelési Szabályzataiban ismertetettek szerint a követ -
kezők:

Partner kockázat: Az a kockázat, amelyet az Alapkezelő az
üzletfelei – bankok, letétkezelők, brókerházak – kiválasztásá-
val, a velük való szerződéses kapcsolat létesítésével vállal fel.
Az Alapkezelő a partnerkockázat kezelésére szigorú partnermi-
nősítést alkalmaz.

Működési kockázat: Az Alapkezelő a releváns tőkepiaci infrast-
ruktúra (az adott tőzsdei és tőzsdén kívüli piaci szegmens
működése, az elszámolóházak működése) felmérésével és 
a működési kockázatok felmérésével alakítja ki, de emellett
mégis megtörténhet, hogy bizonyos tőkepiaci szegmensek
működési feltételei drámaian romlanak. (Ilyen például egy
tőzsdei számítógépes kereskedési rendszer zavara, egy tőzs-
dén kívüli piacnál az árjegyzési tevékenység hirtelen felfüg-
gesztése, stb.) Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan
befolyásolhatják a különféle befektetési eszközök árfolyamát,
és ezen keresztül az Alap nettó eszközértékét, így a befektetési
jegyek árfolyamát is.
Az Alapkezelő a tevékenysége végzésére és irányítására meg-
felelő gyakorlati tapasztalatokkal és a külön jogszabályokban
előírt szükséges vizsgákkal rendelkező személyeket alkalmaz.
Az Alapkezelő tevékenységét az alapkezelőkre vonatkozó tör-
vényi előírások és az ezek alapján készült belső szabályzatok-
nak megfelelően végzi. Mindezektől függetlenül fennállhatnak
a munkavállalókkal kapcsolatos személyes kockázatok.
Az alapkezelő rendelkezik a működéséhez szükséges tárgyi,
technikai feltételekkel, de az ezekben esetlegesen bekövetkező
változásokból eredő kockázatok kihathatnak az alap eredmé-
nyességére is.
Az alap befektetési eszközeit a Letétkezelő elkülönített szám-
lán tartja nyílván. A Letétkezelő megfelel a meghatározott tör-
vényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek. Az ebben bekö-
vetkező esetleges változások kockázata negatívan hathat az
Alap nettó eszközértékére.

Nemzetközi gazdasági tényezők kockázata: A nemzetközi
gazdaság helyzetének alakulása - a befektetésekkel megcél-
zott ország(ok) világgazdaságba történő erőteljes beágyazó-
dottsága következtében - közvetlen befolyással bír ezen
ország(ok) pénz- és tőkepiacainak alakulására is. Az utóbbi
évek tapasztalatai alapján nem zárható ki olyan esemény,

amely akár váratlanul is megváltoztathatja a nemzetközi
pénz- és tőkepiacok alakulását. A nemzetközi pénz- és tőkepi-
acokon bekövetkezett események egyes esetekben akár foko-
zott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok folya-
mataira, és így befolyásolhatják az Alap befektetési jegyeinek
árfolyam alakulását.

Politikai és gazdasági kockázat: A nemzetközi politikai hely-
zet, különösen a befektetésekkel megcélzott ország(ok) nem-
zetközi megítélése, annak kedvezőtlen változása erős hatást
gyakorolhat ezen ország(ok) pénz- és tőkepiaci árfolyamainak
alakulására is.
A befektetésekkel megcélzott ország(ok) kormányainak politi-
kája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása
jelentős hatást gyakorolhat az Alap portfoliójában szereplő
értékpapírok árfolyamára, mely az Alap nettó eszközértékét
kedvezőtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatás-
sal lehet az Alap nettó eszközértékére ezen ország(ok) gazda-
sági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi külföldi
megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve korlátok.
Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják
a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresztül
az Alap nettó eszközértékét, így a befektetési jegyek árfolya-
mát is.

Makrogazdasági kockázat: A befektetésekkel megcélzott
ország(ok) makrogazdasági helyzetében esetlegesen bekövet-
kező kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek 
az ország gazdasági helyzetét jellemző tőkepiacra, amely 
a befektetési eszközök csökkenését vonhatja maga után.

Infláció és a piaci kamatszint alakulásának kockázata: 
A befektetésekkel megcélzott ország(ok) inflációs rátája, illet-
ve a piaci kamatszint esetleges emelkedése hátrányosan
érintheti a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamát,
továbbá a részvények és származtatott eszközök értékelésé-
hez használt irányadó piaci kamatszint változása révén jelen-
tősen befolyásolhatja a piacok állapotát, s ez az Alap nettó
eszközértékét jelentősen csökkentheti. Előfordulhat, hogy 
a kamatszint elmarad az infláció mértékéhez képest, amely
negatív reálhozamot eredményezhet az Alap eszközei tekinte-
tében.
A piaci kamatszint változása meghatározó mértékben befolyá-
solhatja a Stabil bankbetét forint eszközalap portfóliójának
hozamát, mivel változása hatással van az eszközalapban 
szereplő befektetési eszköz aktuális értékére.

Kötvény domináns eszközalapok:
Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap

Részvény domináns eszközalapok:
Dinamikus részvény domináns forint eszközalap

Kötvény domináns eszközalapok:
Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap

Vegyes eszközalapok:
Kiegyensúlyozott vegyes euró eszközalap

Részvény domináns eszközalapok:
Dinamikus részvény domináns euró eszközalap

A forintban meghatározott eszközalapok listája: Az euróban meghatározott eszközalapok listája:

Az eszközalapokat érintő kockázatok az alábbi eszközalapok vonatkozásában
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Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat: A nemzet-
közi tőkepiacokon való befektetések miatt az Alap egyes esz-
közei és azok jövedelmei nem forintban, hanem devizában
kerülnek meghatározásra, így azoknak az adott devizában
kifejezett, magyar forintra átszámított értéke az adott forint/
devizaárfolyam ingadozásától függően változhat. Így az Alap
értékét és hozamát a forint/ devizaárfolyam változása jelentő-
sen befolyásolhatja. Az Alapkezelő a mögöttes befektetések
tekintetében nem törekszik ezen kockázat folyamatos kiküszö-
bölésére (fedezésére).

Származtatott ügyletek kockázata: Az Alapkezelő opciós,
határidős, egyéb származékos ügyleteket köthet. A származé-
kos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat
hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befek-
tetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési techni-
kákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zár-
hatók. A származtatott ügyletekkel kapcsolatban az ügyletek
jellegéből adódóan számos bizonytalansági tényező léphet fel,
mint például az esedékességkori piaci ár, árfolyamkockázat,
kamatkockázat, báziskockázat, stb. Rövid távon előfordulhat,
hogy egy termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok
(az alaptermék ára és az állampapírok hozama) által indokolt
szinttől. Ezek az előre ki nem számítható események kedvezőt-
lenül érinthetik az Alap nettó eszközértékét.
Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek
nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az adott
Alapnak az ügyfél nemteljesítéséből eredő (partner) kockáza-
tot is fel kell vállalnia, mivel előfordulhat, hogy az ügylet lejá-
ratakor a másik szerződéses fél nem képes teljesíteni kötele-
zettségét.
A tőkeáttétellel vagy rövid (short) pozícióval való kereskedés a
befektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.
További kockázatot jelenthet, ha az Alap nem csak devizaárfo-
lyam fedezeti céllal, hanem hatékony portfoliómegvalósítási
céllal is köthet származtatott ügyleteket.

Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemtel-
jesítési kockázat: Az Alap portfóliójában lévő származtatott
ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőké-
pességében, illetve gazdálkodásában beállt kedvezőtlen válto-
zás hátrányosan befolyásolhatja a származtatott ügyleteken
képződő nyereség Alapnak történő kifizetését.

Befektetési döntések kockázata: Az Alapkezelő az optimális-
nak tartott értékpapír állomány kialakítása során - legjobb
tudása szerint - olyan befektetési döntéseket hoz, melyek vár-
hatóan kedvezően befolyásolják az Alap teljesítményét. 
A piaci folyamatok azonban eltérhetnek az Alapkezelő szak-
embereinek elemzéseitől, a várakozásoktól eltérő hozamokat
eredményezhetnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják
az Alap teljesítményét.

Báziskockázat: Bázisnak nevezzük egy termék azonnali és
határidős árfolyama közötti különbséget. A báziskockázat
annak kockázata, hogy az eszköz azonnali piaci árfolyama
eltérően mozog az eszköz határidős árától. Mivel az Alap
határidős ügyleteket is köthet, így árfolyamuk mozgása – és

ezzel teljesítményük – eltérhet a mögöttes termékek azonnali
árfolyamáétól.

Koncentrációs kockázat: Amennyiben az Alap befektetési
politikája kifejezetten egy meghatározott ország(csoport)
követésére koncentrálja befektetéseit, akkor ez adott esetben
hátrányosan befolyásolhatja az Alap teljesítményét, megnö-
velheti a befektetési jegyek változékonyágát, az Alap érzéke-
nyebben reagálhat azokra a piaci, gazdasági, politikai esemé-
nyekre, amelyek érintik az Alap befektetési stratégiája által
reprezentált  ország(csoport)ot.
A Stabil bankbetét forint eszközalap esetén a koncentrációs
kockázat a befektetési eszköz kibocsátójához kapcsolódóan
nyilvánul meg. A biztosító az eszközalap portfóliójának akár
100 %-át is elhelyezheti egyetlen hitelintézetnél, ami a kon-
centrációs kockázatot fokozza.

Diverzifikáció alacsony szintjének kockázata: A befektetési
alapok jellemzően a diverzifikáció hatékony eszközei, hiszen
saját tőkéjüket akár több száz elemből álló hatékony portfoliók
is alkothatják. A diverzifikáció révén mód van a kockázatok
megosztására, magasabb hozam elérésére. Azonban az Alap
portfóliója a Kezelési szabályzatban rögzített befektetési korlá-
tokon belül, nagyobb arányban tartalmazhat olyan eszközö-
ket, melyek kisebb számú kibocsátótól származnak. A diverzifi-
káció alacsony szintje hátrányosan befolyásolhatja az adott
Alap teljesítményét, megnövelheti a befektetési jegyek válto-
zékonyságát, az Alap érzékenyebben reagálhat olyan piaci,
gazdasági, politikai eseményekre, melyek az Alap portfóliójá-
ban található kisebb számú eszközt érintik.

Csődkockázat: Az Alapok portfoliójába tartozó egyes befekte-
tési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt meg-
testesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalom-
ban szereplő származtatott eszközök esetében a kibocsátók
esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök
piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűné-
séhez vezethet, amely az Alap egy jegyre jutó nettó eszközér-
tékének csökkenéséhez vezethet.

Nettó eszközértékből eredő kockázat: Az Alapkezelő úgy ala-
kította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó
eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze az Alap eszkö-
zeinek pillanatnyi értékét. A nyilvános értékpapírpiacok esetle-
gesen alacsony likviditása miatt azonban előfordulhat, hogy
az Alap tulajdonában lévő értékpapírok utolsó piaci ára -
amely az értékelés alapját képezi - nem tükrözi objektíven 
az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Előbbiek miatt a
nettó eszközérték időnként enyhe alulértékeltséget vagy felül-
értékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történő forgal-
mazás miatt a fentiek (felülértékelt nettó eszközértéken törté-
nő vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történő eladás) 
a befektető által realizált hozam csökkenését okozhatják. 
A hozamok ingadozásából eredő kockázat jelentősen mérsék-
lődik hosszabb távú, illetve rendszeres befektetés esetén.

Árazás kockázata: Mind a vételi, mind pedig a visszaváltási
megbízások esetében kockázatot jelent a befektetők számára
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az a tény, hogy a megbízás megadásának időpontjában még
nem ismert a megbízás teljesítésének árfolyama, amely árfo-
lyam a befektetők számára mind kedvező, mind pedig kedve-
zőtlen irányba elmozdulhat a megbízás megadása és annak
teljesítése között eltelt időszakban.

Likviditási kockázat: Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési
eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz
viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következ-
ménye, hogy az eszközökből eladni kívánt egyes értékpapírok
értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra
vezethető vissza, hogy az átlagostól eltérő nagyságú befekte-
tendő vagy kivonandó tőke is nagy árfolyam-ingadozásokat
idézhet elő az értékpapírpiacon, amely az előző pontban leír-
tak szerint hatással lehet az Alap nettó eszközértékére. Egyes
befektetési eszközök likviditása bizonyos esetekben drámaian
romolhat, ilyenkor a pozíciók zárása/nyitása csak jelentős
kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges.

Értékpapírpiac kockázatai: Egyes értékpapírpiacok likviditása
gyakran változékony, nem egyszer alacsony. Így fennállhat
annak veszélye, hogy a visszavásárlási kötelezettség nélkül
megvett értékpapírok esetében valamely értékpapír értékesí-
tése hosszabb időt igényel vagy csak jelentős árdiszkont mel-
lett hajtható végre.

Alap eszközeinek kockázata: Az Alap eszközállományának
lehetséges elemei határozzák meg a vállalt kockázatok körét.
Az eszközállomány lehetséges elemeit az Alapkezelési
Szabályzat tartalmazza.
Az Alap által felvállalt kockázatok függvényében a befektetési
jegyek árfolyama pozitív és negatív irányba egyaránt változ-
hat. A változás mértéke attól függ, hogy az Alap milyen kocká-
zatú pénz- és tőkepiaci eszközöket tart. Amennyiben az Alap
által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális értéke
negatív vagy alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor ez hát-
rányosan érintheti az Alap egy jegyre jutó eszközértékét. Ha az
Alap befektetési jegyeinek forgalmában a piac mindenkori lik-
viditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy nagy volumenű
mozgások játszódnak le, akkor a befektetők likviditási kockáza-
tot futnak, hiszen az Alap eladásai vagy vételei a piacon akár
nagyarányú árelmozdulásokat is eredményezhetnek. A befek-
tetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke tehát
ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszkö-
zök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy
kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg.

Felfüggesztés kockázata: Az Alap Befektetési jegyeinek vissza-
vásárlása a hatályos jogszabályokban és az Alap hivatalos
dokumentumaiban meghatározott feltételek esetén felfüg-
geszthető, ez esetben a befektetési jegyek visszaváltása csak a
felfüggesztés lejárta utáni első forgalmazási napon lehetséges.

Hatósági intézkedésekből eredő kockázat: Nem zárható ki
annak lehetősége, hogy a befektetési alapokra és a befekteté-
si jegyekre vonatkozó jogszabályok, vagy azok hatósági értel-
mezése a jövőben eltérjen jelen dokumentum készítésének
időpontjában érvényestől. Fennáll annak a veszélye, hogy 

a befektetési alapokkal kapcsolatos törvényi szabályozás 
a befektetőknek kedvezőtlen módon megváltozik.
Az alapok futamideje során nem zárhatók ki olyan hatósági
intézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tőkepiaci tran-
zakciók megvalósulását, ami a befektetőknek részleges vagy
akár jelentős veszteségeket okozhat.
A befektetési alapokra és befektetési jegyekre vonatkozó adó-
zási szabályokat a mindenkor hatályos adózási jogszabályok
tartalmazzák, melyek, illetve azok hatósági értelmezése a
jövőben változhatnak. Nem zárható ki annak a veszélye, hogy
az adózással kapcsolatos szabályok a jövőben a befektetőknek
esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak.

Az Alap átalakításának, megszűnésének kockázata: Az Alap
határozatlan időre jön létre. Az Alapkezelő a PSZÁF engedélyé-
vel az Alapot határozott futamidejűvé alakíthatja. Mivel egy
befektetési alap a határozott futamidő végén végelszámolás-
sal megszűnik, ezért a befektetők esetleg az általuk szándékolt
idő lejárta előtt kénytelenek befektetési jegyeiket visszaváltani.
Az Alap megszűnik abban az esetben, ha az Alap saját tőkéje
három hónapon keresztül átlagosan nem éri el a húsz millió
forintot.

Mögöttes alapok kockázata: Az összes olyan kockázat, amely
azokra a befektetési alapokra és kollektív befektetési értékpa-
pírokra jellemző, amelyekbe az Alap befektet, az Alap befekte-
tőit is érintik.

Eltérő forgalmazási feltételek és költségek kockázata: A for-
galmazás feltételeit az egyes Forgalmazók határozzák meg, és
azok a Forgalmazó döntése szerint időről, időre változhatnak.

Ingatlanpiaci kockázat: az ingatlanpiaci befektetéseknél az
ingatlanok piaci értéke, illetve a hasznosításukból befolyó bér-
leti díjak az ingatlanpiac általános alakulásának megfelelően
változhatnak. Az ingatlanpiaci befektetések értékét, és ezáltal
az eszközalap értékét és hozamát befolyásolhatja az esetleges
természeti katasztrófák következtében előálló szélsőséges
ingatlanár-változás, az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos
helyi adó- és illetékterhek, és kedvezmények megváltozása,
megvonása. Az ingatlanok hasznosítása során fennáll annak a
kockázata is, hogy a szerződő partner nem szerződésszerűen
teljesíti kötelezettségeit, ezáltal az eszközalap hozama csök-
kenhet. Az ingatlanbefektetéseket tartalmazó eszközalapra
vonatkozó kockázati tényező.

Részvényárfolyamok alakulásának kockázata: az Alapkezelő
alapvetően konzervatív részvény befektetési politikát szándé-
kozik követni, amelynek megfelelően döntően pénzügyileg szi-
lárd alapokon nyugvó, magas jövőbeli jövedelem termelőké-
pességgel, és növekedési potenciállal rendelkező társaságok
részvényeibe kívánja az eszközalap saját tőkéjét befektetni.
Garancia azonban nem adható arra, hogy ezen részvények
árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat, és így
az egyes eszközalapokba és a mögöttes termékekbe befekte-
tett tőke hozama nem válhat csekély mértékűvé, vagy akár
negatívvá. A magyar és külföldi részvényeket is tartalmazó
eszközalapokra vonatkozó kockázati tényező.
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Kibocsátói kockázat: A kibocsátói kockázat a befektetési esz-
köz kibocsátójához kapcsolódó kockázat. Amennyiben az esz-
közalap által birtokolt befektetési eszköz kibocsátója fizetés-
képtelenné válik, és nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettsé-
gét, vagy a fizetési kötelezettség teljesítését részben vagy

egészben megtagadja, vagy a fizetési kötelezettségének nem
megfelelő időben tesz eleget a hitelezési és tulajdoni jogvi-
szonyt megragadó értékpapírok értékét és ezen keresztül az
eszközlap nettó eszközértékét, illetve a befektetési egységek
árfolyamát negatívan befolyásolja.

Az eszközalapokat jellemző kockázati tényezők értékelése 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes kockázatok milyen mértékben jellemzőek az
eszközalapra (1-6 közötti skálán, az alacsony kockázattól a magas kockázatig terjedően).

Partner kockázat

Működési kockázat

Nemzetközi gazdasági tényezők kockázata

Politikai és gazdasági kockázat

Makrogazdasági kockázat

Infláció és a piaci kamatszint alakulásának kockázata

Devizaárfolyamok változásából adódó kockázat

Származtatott ügyletek kockázata

Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő

nemteljesítési kockázat

Befektetési döntések kockázata

Báziskockázat

Koncentrációs kockázat

Diverzifikáció alacsony szintjének kockázata

Csődkockázat

Nettó eszközértékből eredő kockázat

Árazás kockázata

Likviditási kockázat

Értékpapírpiac kockázatai

Alap eszközeinek kockázata

Felfüggesztés kockázata

Hatósági intézkedésekből eredő kockázat

Az Alap átalakításának, megszűnésének kockázata

Mögöttes alapok kockázata

Eltérő forgalmazási feltételek és költségek kockázata

Ingatlanpiaci kockázat

Részvényárfolyamok alakulásának kockázata

Kibocsátói kockázat

Kockázat
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Tájékozódási lehetőség

A vonatkozó jogszabályok alapján a befektetési egységekhez
kötött életbiztosítások esetében befektetéseinek elhelye zésé -
ről és aktuális értékéről, a befektetési egységek árfolyamáról
és az eszközalapok nettó eszközértékéről a biztosító napi
tájékozódási lehetőséget nyújt az alábbi elérhetőségeken:

a www.ergo.hu honlapon
vagy a (06 1) 877-1111 telefonszámon 
vagy a 1082 Budapest, Futó u. 47-53.,
vagy az ergo@ergo.hu címen.



ERGO Életbiztosító Zrt.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Telefon: +36 1 877 1111; Fax: +36 1 877 1110
e-mail: ergo@ergo.hu
www.ergo.hu
Bankszámlaszám forint utalásához: 
10918001-00000024-96840085
Bankszámlaszám euró utalásához: 
10918001-00000024-96840092


