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ERGO Befektetési
egységekhez kötött 
életbiztosítások
A választható eszközalapok listája,
összetétele és befektetési elvei
(Eszközalap leírás) a Novum, 
a Regnum, a Bonum, az Aqua és 
a Terra Befektetési egységekhez 
kötött életbiztosításokhoz

Hatályos 2015. január 12-től visszavonásig





1. Jelen Eszközalap leírás szerint megkötött biztosítási szer-
ződésre az eszközalap leírásban nem szabályozott kérdé-
sekben az ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbizto-
sítások Általános Feltételei (a továbbiakban: általános fel-
tételek) az irányadók.

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

3. Jelen Eszközalap leírás a Novum, a Regnum és a Bonum,
illetve eltérő eszközalap készlettel az Aqua és a Terra
Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz
választható eszközalapok teljes listáját tartalmazza, leírja
az eszközalapok összetételét és befektetési elveit. A szer-
ződő az ajánlat megtételekor, majd a biztosítási szerző-
dés tartama során meghatározhatja, hogy a biztosító 
a biztosítási díj meghatározott részét melyik egy vagy
több eszközalapba fektesse. A kétféle készlet elemei nem
keverhetők.

4. A biztosító a Novum, a Regnum és a Bonum Befektetési
egységekhez kötött életbiztosításokban forint és euró, 
az Aqua és a Terra Befektetési egységekhez kötött élet-
biztosításokban csak forint devizanemben elszámolt 
eszközalap választását kínálja fel a szerződő számára.

5. A Novum, a forint biztosítási díjú Regnum és Bonum biz-
tosításokban vagy csak forint, vagy csak euró devizanem-
ben elszámolt eszközalap(ok) választható(k) a rendszeres,
illetve egyszeri díj vonatkozásában, a kétféle devizanemű
eszközalap típus között az átváltás nem lehetséges.
Novum és Regnum biztosításokban átirányítást csak 
a korábbival megegyező devizanemű eszközalap(ok)ba
lehet kezdeményezni. Novum és Regnum biztosításokban
a biztosítási szerződésre befizetett eseti díjak befektethe-
tők a szerződő számlájára jellemző eszközalap(ok)tól
eltérő devizanemű eszközalap(ok)ba is, de a későbbi eseti
díjak csak a szerződő eseti díjas számláján lévő befekte-
tési egységekre jellemző devizanemű eszközalap(ok)ba
kerülhetnek. Az eseti díjas számla vonatkozásában sem
lehetséges az átváltás kétféle devizanemű eszközalap
típus között.

6. Euró biztosítási díjú Regnum és Bonum biztosításban csak
euró devizanemben elszámolt eszközalap(ok) választha-
tó(k) a rendszeres, illetve egyszeri díj vonatkozásában, 
a kétféle devizanemű eszközalap típus között az átváltás
nem lehetséges. Regnum biztosításban átirányítást csak
a korábbival megegyező devizanemű eszközalap(ok)ba
lehet kezdeményezni. Regnum biztosításban a biztosítási
szerződésre befizetett eseti díjak is csak euró devizanemű
eszközalap(ok)ba fektethetők be és az eseti díjas számla
vonatkozásában sem lehetséges az átváltás kétféle devi-
zanemű eszközalap típus között.

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

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 összeté-
telét megváltoztatni.

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

10. Az ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások-
ban a befektetési kockázatot a szerződő viseli. A pénzügyi
szervezetek nem kárpótolják a szerződőt a befektetések-
ben elszenvedett veszteségekért. Szélsőséges esetben 
a szerződő megtakarításának jelentős részét is elveszthe-
ti. A befektetési egységek birtoklása – különösen rövidtá-
von – magában hordozza a befektetési egységek árfolya-
mának, így a nyilvántartott megtakarítások 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
befektetési elvei nem rendelkeznek róla – nem lehetséges:
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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 alap-
ján korlátozhatja a befektetési egységekhez kötött életbiz-
tosítás 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 eszközalap
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 eszköz-
alap befektetési egységeiből teljesítendő szolgáltatásrész
vonatkozásában biztosítottanként legfeljebb 30 000 000
forint összeghatárig.
További szabályozás az általános feltételek IX. 15-18. és
20., valamint XX. 7. és 8. pontjaiban 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:
Stabil bankbetét forint eszközalap

Befektetési politika: Fókuszban a biztonság. A stratégia
befektetési célja, hogy a bankbetét nyújtotta biztonságos
befektetés lehetőségeit kihasználva a lehetséges legmaga-
sabb hozamot érje el, szem előtt tartva a bankbetétben való
elhelyezésből eredő likviditást és kiszámíthatóságot. A bizto-
sító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mérték-
ben magyarországi székhelyű hitelintézetnél elhelyezett látra
szóló és rövid lejáratú (1 hetestől az 6 hónaposig tartó) lekö-
tött betéti pénzeszközbe fekteti.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 3 hónap.
Devizaneme: forint.
A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelő kockázati
besorolás: kockázatkerülő.
Befektetési egységek árfolyamának ingadozása: kiszámít-
ható.

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, befektetési döntések kockázata, koncentrációs kockázat,
diverzifikáció alacsony szintjének kockázata, csődkockázat,
likviditási kockázat.
Az eszközalap hozamkockázatot hordoz magában, hiszen 
a pénzpiaci hozamok befolyásolják az eszközalap teljesítmé-
nyét, amely a teljesítmény dinamikájában jelentkezhet. 
A rövidtávon felmerülő kockázat forrását a jelentős koncent-
ráció miatt fellépő kockázat jelenti, mely likviditási kockáza-
tot is rejthet magában.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranci-
át. Az eszközalap befektetésére nem terjed ki az Országos
Betétbiztosítási Alap által nyújtott, a magyarországi hitelinté-
zeteknél elhelyezett bankbetétekre vonatkozó védelem,
betétbiztosítás.

Választható eszközalapok Novum, Regnum és Bonum 
Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Likviditási eszközalapok:
Stabil bankbetét forint eszközalap

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:
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Referenciaindex: O/N BUBOR -2%.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam 
a következő értékelési napig érvényes. A befektetett, hitelin-
tézetnél elhelyezett betéti pénzeszköz értéke egyenlő a
befektetett tőke és a felhalmozott napi kamatok összegével.
A befektetett pénzeszközt a felhalmozott kamattal együttes
napi aktuális értéken kell kimutatni.
Tájékoztatás: Az eszközalap nettó eszközértékéről tájékozó-
dási lehetőséget biztosítunk honlapunkon: www.ergo.hu

Kötvény domináns eszközalapok:
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 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
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-
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.

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 45%, célzott arány 30%

maximum 85%, minimum 55%

Eszköz típusa Arány



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 Zárt -
körűen 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 
fenntartva, 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
befektető befektetési alapok is helyt kaphatnak a portfólió-
ban, 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.
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 hozamgaranciát.

6

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 65%, célzott arány 50%

maximum 60%, minimum 35%

Eszköz típusa Arány
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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:
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 Zárt -
körűen 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 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-ingadozáso-
kat. A befektetések értéke rövid- és középtávon nagyobb
kilengéseket mutathat, a magas kockázatért cserébe viszont
hosszabb (10 éves) időtávon kiemelkedő hozamot várhatnak
el a befektetők.
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 
ará nyai (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.

Részvények

Kötvény és ingatlan befektetések

maximum 95%, célzott arány 70%

maximum 45%, minimum 5%

Eszköz típusa Arány



Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
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.
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 euróban meghatározott eszközalapok leírása:

Kötvény domináns eszközalapok:
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 Zárt -
körűen 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.

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
meghaladja a bankbetétek hozamát. Az idők során a befekte-
tések értéke változhat, azonban közép- és hosszabb távon
mérsékelt 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 ará -
nyai (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-
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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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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 hozamgaranciát.
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 Zárt -
körűen 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 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 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.
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-

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



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:
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 Zárt -
körűen 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 Államok
és Ázsia legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel, illetve
kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas piaci
kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvé nyei be,
továbbá az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb
kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe illetve ingatlanaiba történő
közvetett befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavar-
talan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlá-
tozott 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 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 
arányai (az eszközalap eszközeihez viszonyítva):
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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



11

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

Speciális eszközalapok:
Regatta abszolút hozamú forint eszközalap

Flotta alapok alapja forint eszközalap
Katamarán abszolút hozamú forint eszközalap

Nincs választható eszközalap

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

Választható eszközalapok Aqua és Terra Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

A forintban meghatározott eszközalapok leírása:

Speciális eszközalapok:
Regatta abszolút hozamú forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg -
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a Pioneer Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 
Alap kezelő) Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap (ISIN
HU0000711353, továbbiakban: Alap) befektetési jegyeibe fek-
teti. Az Alap fő célkitűzése a hazai pénzpiaci hozamok feletti
tőkenövekmény elérése korlátozott kockázatvállalás mellett,
középtávon. A célkitűzés eléréséért az Alapkezelő „abszolút
hozam” stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a
befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszköz-
osztályt és gyakorlatilag minden régiót magába foglaló
befektetési palettáról alakíthatja ki: a portfólióban a pénz- és
kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, árupia-
ci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is
lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam
megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére csak

akkor kerül sor, ha az Alapkezelő az adott eszköz(ök)től rövid-,
illetve középtávon a hazai pénzpiaci hozamokat érdemben
meghaladó teljesítményre számít, figyelembe véve a felvál-
lalt többletkockázatot. A stratégia másik fontos pillére a koc-
kázatok szigorú kezelése, ami két oldalról történik: egyrészről
a pozíciók kialakításakor csak korlátozott mértékű kockázat-
vállalásra kerülhet sor, másrészről pedig a pozíciókon esetle-
gesen keletkező veszteségeket belső limitekkel korlátozza az
Alapkezelő. Nincsenek előre meghatározott földrajzi és szek-
torspecifikus célkitűzések, az Alapkezelő a mindenkori leg-
jobb tudása szerint alakíthatja ki a befektetések összetételét.
Az Alap nyíltvégű, határozatlan futamidejű.
Az Alap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arányai 
(az Alap eszközeihez viszonyítva) az Alapkezelő által kiadott
és 2015. január 12-én hatályos Kezelési szabályzat szerint:

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Lekötött bankbetétek

Repó megállapodások

Részvények

Származtatott eszközök

Kollektív befektetési értékpapírok

minimum 20%

maximum 40%

maximum 20%

maximum 50%

maximum 60%

maximum 60%

Eszköz típusa Arány



A befektetési jegyek névértéke 1 forint.
Amennyiben a Regatta abszolút hozamú forint eszközalap
portfoliójában 100 %-ban az Alap befektetési jegyei szerepel-
nek, az eszközalapban lévő befektetési egységek árfolyama
megegyezik az eszközalapban lévő értékpapír árfolyamával,
öt tizedes jegyre kerekítve.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 1 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 kockázatok döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az
Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke folyamatosan
ingadozik. Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszkö-
zök egy részének árváltozása Magyarország makrogazdasági
helyzetétől, ezen belül is a növekedéstől, az egyensúlyi muta-
tóktól, a forint árfolyamának alakulásától, az infláció és a
kamatok alakulásától függ. Ezen felül jelentősen befolyásolja
a részvények árfolyamának alakulása, amely a vállalatok gaz-
dasági teljesítményén alapul. Rövidtávon azonban a vállalati
teljesítmény és a részvények árfolyamának alakulása jelentő-
sen eltérhet egymástól. Az alap teljesítménye jelentősen
függ a nemzetközi tőkepiacok teljesítményétől is.
Az Alap sajátossága, hogy az Alap nettó eszközértéke a
vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható
kezelési technikánál fogva mérsékelten ingadozhat.
Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása meg-
engedett. Az Alap a származtatott ügyleteket nem csak fede-
zeti célból, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazza
a befektetési célok megvalósítása érdekében. A befektetési
célok megvalósítása érdekében az Alapkezelő a származta-
tott ügyleteket long és short irányban egyaránt alkalmazza.
Ezeknek a pozícióknak az értéke a mögöttes eszközökhöz
(például devizákhoz, kamatozó termékekhez) és piacokhoz
(például egyes országok/régiók részvénypiacaihoz, árupiacok-
hoz) kapcsolódik. A származtatott eszközök révén tőkeáttétel
jöhet létre, ami növeli a befektetések kockázatait. Az Alap -
származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes
nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az aláb-
biak szerint megállapított korlátok egyikét sem:
• az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét;
• az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati

kitettsége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban

vagy az Alapkezelő Kezelési szabályzatában az adott esz-
közre megállapított befektetési korlátokat.

Az Alapkezelő az Alapot elsősorban olyan befektetőknek
ajánlja, akik a kockázatmentes hozam feletti teljesítmény
elérése érdekében nyitottak a korlátozott mértékű kockázat-
vállalásra. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagos pénzügyi
ismeretekkel rendelkező, közepes kockázatviselési hajlandó-
sággal és legalább 1 éves befektetési időhorizonttal rendelke-
ző ügyfélkör.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: 100% RMAX.
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

Flotta alapok alapja forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező megté-
rülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zárt -
körűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Alapkezelő)
Pioneer Flotta Alapok Alapja (ISIN HU0000712765, továbbiak-
ban: Alap) befektetési jegyeibe fekteti. Az Alap fő célkitűzése,
hogy közép- és hosszabb távon a forint alapú diszkontkincs-
tárjegyekkel és bankbetétekkel elérhető hozamot érdemben
meghaladó tőkenövekményt biztosítson az ügyfelek számára.
Ezen befektetési célt elsősorban ún. „total return” (a hazai ter-
minológiában alacsonyabb kockázatú abszolút hozam) vagy
„absolute return” (klasszikus abszolút hozam) stratégiát, reál-
hozam-, vagy „target-income” (osztalékhozam-orientált)
megközelítést, illetve egyéb rugalmas (pl. több eszközosztályt
lefedő ún. „multi-asset”) befektetési stratégiát követő befek-
tetési alapokból állítja össze. Az Alapkezelő elsősorban a saját
hazai, illetve a Pioneer Investments nemzetközi (luxemburgi
bejegyzésű) alapjaiból állítja össze a portfóliót.
Az Alapkezelő a mögöttes alapok kiválasztása során arra
törekszik, hogy 1) az Alap jellemzően közepes kockázati szin-
tet tükrözzön, illetve 2) az Alap portfólióját alkotó alapok sok-
színűsége révén széleskörű diverzifikációt valósítson meg.
Miután a mögöttes alapok jelentős része is viszonylag tág,
esetenként több eszközosztály bevonását is megengedő
befektetési mozgástérrel rendelkezik, ezért az Alapnak sincse-
nek előre meghatározott eszközosztály(ok)ra, földrajzi
régió(k)ra vagy szektor(ok)ra vonatkozó specifikus célkitűzései.
Az Alap nyíltvégű, határozatlan futamidejű.
Az Alap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arányai 
(az Alap eszközeihez viszonyítva) az Alapkezelő által kiadott
és 2015. január 12-én hatályos Kezelési szabályzat szerint:
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Az Alap befektetéseinek kialakításakor – időlegesen vagy
hosszabb távon – eszközeinek legalább 20 százalékát megha-
ladó mértékét tarthatja az alábbi befektetési alapokban:

Ezekről a befektetési alapokról további információ található
az Alapra vonatkozó Tájékoztatóban és Kezelési Szabály zat -
ban, mely elérhető honlapunkon és az Alapkezelő honlapján:
www.ergo.hu, www.pioneerinvestments.hu

A befektetési jegyek névértéke 1 forint.
Amennyiben a Flotta alapok alapja forint eszközalap portfoli-
ójában 100 %-ban az Alap befektetési jegyei szerepelnek, 
az eszközalapban lévő befektetési egységek árfolyama meg-
egyezik az eszközalapban lévő értékpapír árfolyamával, öt
tizedes jegyre kerekítve.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 2 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 intézkedésekből
eredő kockázat, az Alap átalakításának, megszűnésének koc-

kázata, mögöttes alapok kockázata, eltérő forgalmazási fel-
tételek kockázata.
A kockázatok döntő többsége arra vezethető vissza, hogy 
az Alapban lévő befektetési alapok portfóliójában szereplő
eszközök értéke folyamatosan ingadozik. Az Alap portfóliójá-
ban szereplő befektetési eszközök egy részének árváltozása
Magyarország makrogazdasági helyzetétől, ezen belül is a
növekedéstől, az egyensúlyi mutatóktól, a forint árfolyamá-
nak alakulásától, az infláció és a kamatok alakulásától függ.
Ezen felül jelentősen befolyásolja a részvények árfolyamának
alakulása, amely a vállalatok gazdasági teljesítményén ala-
pul. Rövidtávon azonban a vállalati teljesítmény és a részvé-
nyek árfolyamának alakulása jelentősen eltérhet egymástól.
Az alap teljesítménye jelentősen függ a nemzetközi tőkepia-
cok teljesítményétől is.
Az Alap sajátossága, hogy az Alap nettó eszközértéke a
vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható
kezelési technikánál fogva erőteljesen ingadozhat.
Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása meg-
engedett. Az Alap a származtatott ügyleteket nem csak fede-
zeti célból, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazza
a befektetési célok megvalósítása érdekében. Ezeknek a pozí-
cióknak az értéke a mögöttes eszközökhöz (például devizák-
hoz, kamatozó termékekhez) és piacokhoz (például egyes
országok/régiók részvénypiacaihoz, árupiacokhoz) kapcsoló-
dik. A származtatott eszközök révén tőkeáttétel jöhet létre,
ami növeli a befektetések kockázatait.
Az Alap kockázati szintje várhatóan közepes lesz, rövid távon
akár jelentősebb (5%-ot meghaladó) veszteségek is érhetik 
a befektetőket. Az Alapkezelő a potenciális veszteségek kor-
látozása érdekében belső kockázatkezelési algoritmust és
limiteket alkalmaz. Az Alapkezelő az Alapot elsősorban olyan
befektetőknek ajánlja, akik közép-és hosszabb távon akár
magas kockázatot is hajlandók felvállalni a magasabb várha-
tó hozam reményében. Az Alap jellemző célcsoportja az átlag
feletti pénzügyi ismeretekkel rendelkező, közepes kockázatvi-
selési hajlandósággal és legalább 2 éves befektetési időhori-
zonttal rendelkező ügyfélkör.
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 a
következő előző 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

Katamarán abszolút hozamú forint eszközalap

Befektetési politika: Olyan befektetés, amely kedvező meg -
térülés reményében többféle értékpapír teljesítményét teszi
elérhetővé. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot
meghaladó mértékben a Pioneer Befektetési Alapkezelő 

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap

Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap

Pioneer Katamarán Abszolút Hozamú Alap

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap

Pioneer Funds - Multi Asset Real Return

Pioneer Funds - Global Multi Asset

Pioneer Funds – Multi-Asset Conservative

Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income

Pioneer Funds - European Equity Target Income

Pioneer Funds – Global Equity Target Income

Pioneer Funds – Absolute Return Bond

Pioneer Funds – Absolute Return Commodity

Pioneer Funds – Absolute Return Currencies

Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy

Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy Growth

Pioneer Funds – Absolute Return European Equity

Befektetési alap neve:

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Lekötött bankbetétek

Repó megállapodások

Származtatott eszközök

Kollektív befektetési értékpapírok

maximum 20%

maximum 20%

maximum 10%

maximum 20%

minimum 80%

Eszköz típusa Arány



Zárt körűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Alap -
kezelő) Pioneer Katamarán Abszolút Hozamú Alap (ISIN
HU0000712096, továbbiakban: Alap) befektetési jegyeibe fek-
teti. Az Alap fő célkitűzése, hogy hosszabb távon a forint alapú
diszkontkincstárjegyekkel és bankbetétekkel elérhető hoza-
mot érdemben meghaladó tőkenövekményt biztosítson. 
A magasabb hozam elérése érdekében az Alapkezelő egy
kockázatosabb „abszolút hozam” stratégiát folytat. Ennek
keretében az Alapkezelő a mindenkori gazdasági és piaci
várakozásainak függvényében kockázatos pozíciókat vállal
fel. Az Alapkezelőnek a befektetések kialakítása terén
viszonylag tág mozgástere van: a kötvénypiacoktól (ideértve
elsősorban az állampapírokat, vállalati kötvényeket és jelzá-
logleveleket) a részvény- és árupiacokon keresztül a devizapi-
acokig számos lehetőség közül választhatja ki a kedvező
megtérülést ígérő befektetéseket. Nincsenek előre meghatá-
rozott földrajzi és szektorspecifikus célkitűzések, az
Alapkezelő a mindenkori legjobb tudása szerint alakíthatja ki
a befektetések összetételét.
Az Alap nyíltvégű, határozatlan futamidejű.
Az Alap portfóliójának lehetséges elemei, illetve arányai 
(az Alap eszközeihez viszonyítva) az Alapkezelő által kiadott
és 2015. január 12-én hatályos Kezelési szabályzat szerint:

A befektetési jegyek névértéke 1 forint.
Amennyiben a Katamarán abszolút hozamú forint eszközalap
portfoliójában 100 %-ban az Alap befektetési jegyei szerepel-
nek, az eszközalapban lévő befektetési egységek árfolyama
megegyezik az eszközalapban lévő értékpapír árfolyamával,
öt tizedes jegyre kerekítve.
Befektetés ajánlott minimum időtávja: 3-5 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 kockázatok döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az
Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke folyamatosan
ingadozik. Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszkö-
zök egy részének árváltozása Magyarország makrogazdasági
helyzetétől, ezen belül is a növekedéstől, az egyensúlyi muta-
tóktól, a forint árfolyamának alakulásától, az infláció és a
kamatok alakulásától függ. Ezen felül jelentősen befolyásolja
a részvények árfolyamának alakulása, amely a vállalatok gaz-
dasági teljesítményén alapul. Rövidtávon azonban a vállalati
teljesítmény és a részvények árfolyamának alakulása jelentő-
sen eltérhet egymástól. Az alap teljesítménye jelentősen
függ a nemzetközi tőkepiacok teljesítményétől is.
Az Alap sajátossága, hogy az Alap nettó eszközértéke a
vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható
kezelési technikánál fogva erőteljesen ingadozhat.
Az Alap számára a származtatott ügyletek alkalmazása meg-
engedett. Az Alap a származtatott ügyleteket nem csak fede-
zeti célból, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazza
a befektetési célok megvalósítása érdekében. A befektetési
célok megvalósítása érdekében az Alapkezelő a származta-
tott ügyleteket long és short irányban egyaránt alkalmazza.
Ezeknek a pozícióknak az értéke a mögöttes eszközökhöz
(például devizákhoz, kamatozó termékekhez) és piacokhoz
(például egyes országok/régiók részvénypiacaihoz, árupiacok-
hoz) kapcsolódik. A származtatott eszközök révén tőkeáttétel
jöhet létre, ami növeli a befektetések kockázatait. Az Alap -
származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes
nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az aláb-
biak szerint megállapított korlátok egyikét sem:

• az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét;
• az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati

kitettsége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban
vagy az Alapkezelő Kezelési szabályzatában az adott esz-
közre megállapított befektetési korlátokat.

Az Alap kockázati szintje várhatóan a közepesnél magasabb
lesz, ezért rövid távon akár jelentősebb (5%-ot meghaladó)
veszteségek is érhetik a befektetőket. Az Alapkezelő a poten-
ciális veszteségek korlátozása érdekében belső kockázatkeze-
lési algoritmust és limiteket alkalmaz. A magasabb kockázati
szint miatt az Alapkezelő az alapot csak megfelelő kockázat-
viselési képességgel és több éves befektetési időhorizonttal
rendelkező befektetők számára ajánlja.
Az eszközalap leírás végén részletes értékelés található az
eszközalapra vonatkozó kockázatok mértékéről.
Garancia: A biztosító nem vállal tőke-, illetve hozamgaranciát.
Referenciaindex: 100% RMAX.
Értékelés: Az értékelési napon meghatározott árfolyam a
következő előző 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
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Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

Lekötött bankbetétek

Repó megállapodások

Részvények

Származtatott eszközök

Kollektív befektetési értékpapírok

minimum 20%

maximum 40%

maximum 20%

maximum 80%

maximum 60%

maximum 60%

Eszköz típusa Arány
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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.

Az eszközalapokra vonatkozó kockázatok a befektetési alapok
(továbbiakban: Alap) kezelői (továbbiakban: Alapkezelő)
vonatkozó Kezelési Szabályzataiban ismertetettek szerint 
a következők:

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 partner-
minősítést alkalmaz.

Működési kockázat: Az Alapkezelő a releváns tőkepiaci inf-
rastruktúra (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 befekte-
tési 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 fennállhat-
nak a munkavállalókkal kapcsolatos személyes kockázatok.
Az alapkezelő rendelkezik a működéséhez szükséges tárgyi,
technikai feltételekkel, de az ezekben esetlegesen bekövetke-
ző változásokból eredő kockázatok kihathatnak az alap ered-
ményességére is.
Az alap befektetési eszközeit a Letétkezelő elkülönített szám-
lán tartja nyílván. A Letétkezelő megfelel a meghatározott
törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek. Az ebben
bekövetkező esetleges változások kockázata negatívan hat-
hat 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 tőke-
piacokon bekövetkezett események egyes esetekben akár
fokozott mértékben is hatással lehetnek az értékpapír piacok
folyamataira, 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 árfolyamai-
nak 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
hatással lehet az Alap nettó eszközértékére ezen ország(ok)
gazdasági helyzetének alakulása, a gazdaság pillanatnyi kül-
földi megítélése és esetleges jogszabályi változások, illetve
korlátok.
Az esetleges kedvezőtlen hatások negatívan befolyásolhatják
a részvények és az állampapírok árfolyamát, és ezen keresz-
tül az Alap nettó eszközértékét, így a befektetési jegyek árfo-
lyamát is.

Makrogazdasági kockázat: A befektetésekkel megcélzott
ország(ok) makrogazdasági helyzetében esetlegesen bekö-
vetkező 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 árfolya-
mát, továbbá a részvények és származtatott eszközök értéke-
léséhez használt irányadó piaci kamatszint változása révén
jelentősen 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
tekintetében.
A piaci kamatszint változása meghatározó mértékben befo-
lyásolhatja a Stabil bankbetét forint eszközalap portfóliójá-
nak hozamát, mivel változása hatással van az eszközalapban
szereplő befektetési eszköz aktuális értékére.

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 jelen-
tősen befolyásolhatja. Az Alapkezelő a mögöttes befekteté-
sek tekintetében nem törekszik ezen kockázat folyamatos
kiküszöbölésére (fedezésére).

Származtatott ügyletek kockázata: Az Alapkezelő opciós,
határidős, egyéb származékos ügyleteket köthet. A szárma-
zékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázato-
kat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő
befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési
technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki
nem zárhatók. A származtatott ügyletekkel kapcsolatban az
ügyletek jellegéből adódóan számos bizonytalansági tényező
léphet fel, mint például az esedékességkori piaci ár, árfo-
lyamkockázat, 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 számít-
ható események kedvezőtlenül érinthetik az Alap nettó esz-
közértékét.
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 devizaár-
folyam fedezeti céllal, hanem hatékony portfoliómegvalósítá-
si 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 vál-
tozás hátrányosan befolyásolhatja a származtatott ügylete-
ken 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
várhatóan 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 portfoli-
ók is alkothatják. A diverzifikáció révén mód van a kockázatok
megosztására, magasabb hozam elérésére. Azonban az Alap
portfóliója a Kezelési szabályzatban rögzített befektetési kor-
látokon belül, nagyobb arányban tartalmazhat olyan eszkö-
zöket, melyek kisebb számú kibocsátótól származnak. 
A diverzifikáció alacsony szintje hátrányosan befolyásolhatja
az adott Alap teljesítményét, megnövelheti a befektetési
jegyek változékonyságát, az Alap érzékenyebben reagálhat
olyan piaci, gazdasági, politikai eseményekre, melyek az Alap
portfóliójában található kisebb számú eszközt érintik.

Csődkockázat: Az Alapok portfoliójába tartozó egyes befekte-
tési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli for-
galomban szereplő származtatott eszközök esetében a kibo-
csátók esetleges csődje az Alap portfóliójában szereplő ezen
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eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes
megszűnéséhez vezethet, amely az Alap egy jegyre jutó
nettó eszközértékének 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
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 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 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 koc-
kázatú pénz- és tőkepiaci eszközöket tart. Amennyiben az
Alap által esetlegesen kötött származékos ügyletek aktuális
értéke negatív vagy alacsonyabb a bekerülési értéknél, akkor

ez hátrányosan érintheti az Alap egy jegyre jutó eszközérté-
két. Ha az Alap befektetési jegyeinek forgalmában a piac
mindenkori likviditási helyzetéhez képest nagyarányú vagy
nagy volumenű mozgások játszódnak le, akkor a befektetők
likviditási kockázatot futnak, hiszen az Alap eladásai vagy
vételei a piacon akár nagyarányú árelmozdulásokat is ered-
ményezhetnek. A befektetésből származó haszon és a befek-
tetés eredeti értéke tehát ingadozni fog, ami által a befekte-
tők tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesíté-
sére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befi-
zetett összeg.

Felfüggesztés kockázata: Az Alap Befektetési jegyeinek visz-
szavásárlása a hatályos jogszabályokban és az Alap hivatalos
dokumentumaiban meghatározott feltételek esetén az Alap -
kezelő és/vagy a Felügyelet által felfüggeszthető, ez esetben
a befektetési jegyek vétele és visszaváltása csak a felfüggesz-
tés lejárta utáni első forgalmazási napon lehetséges.

Hatósági intézkedésekből eredő kockázat: Nem zárható ki
annak lehetősége, hogy a befektetési alapokra és a befekte-
tési jegyekre vonatkozó jogszabályok, vagy azok hatósági
értelmezése a jövőben eltérjen jelen dokumentum készítésé-
nek 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
tranzakciók megvalósulását, ami a befektetőknek részleges
vagy akár jelentős veszteségeket okozhat.
A befektetési alapokra és befektetési jegyekre vonatkozó
adózási szabályokat a mindenkor hatályos adózási jogszabá-
lyok tartalmazzák, melyek, illetve azok hatósági értelmezése
a jövőben változhatnak. Nem zárható ki annak a veszélye,
hogy az adózással kapcsolatos szabályok a jövőben a befek-
tetőknek esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak.

Az Alap átalakításának, megszűnésének kockázata: Az Alap
határozatlan időre jön létre. Az Alapkezelő az MNB engedé-
lyével az Alapot határozott futamidejűvé alakíthatja. Mivel
egy befektetési alap a határozott futamidő végén végelszá-
molással 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
értékpapírokra jellemző, amelyekbe az Alap befektet, az Alap
befektetőit is érintik.

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



Ingatlanpiaci kockázat: az ingatlanpiaci befektetéseknél 
az ingatlanok piaci értéke, illetve a hasznosításukból befolyó
bérleti díjak az ingatlanpiac általános alakulásának megfele-
lően változhatnak. Az ingatlanpiaci befektetések értékét, és
ezáltal az eszközalap értékét és hozamát befolyásolhatja az
esetleges természeti katasztrófák következtében előálló szél-
sőséges 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 eszköz-
alap hozama csökkenhet. Az ingatlanbefektetéseket tartal-
mazó eszközalapra vonatkozó kockázati tényező.

Részvényárfolyamok alakulásának kockázata: az Alapkezelő
alapvetően konzervatív részvény befektetési politikát szándé-
kozik követni, amelynek megfelelően döntően pénzügyileg
szilárd alapokon nyugvó, magas jövőbeli jövedelem termelő-
képességgel, és növekedési potenciállal rendelkező társasá-

gok részvényeibe kívánja az eszközalap saját tőkéjét befektet-
ni. Garancia azonban nem adható arra, hogy ezen részvények
árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat, és
így az egyes eszközalapokba és a mögöttes termékekbe
befektetett tőke hozama nem válhat csekély mértékűvé, vagy
akár negatívvá. A magyar és külföldi részvényeket is tartal-
mazó eszközalapokra vonatkozó kockázati tényező.

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 kötelezett-
ségét, 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.
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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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Az eszközalapot 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).

Tájékozódási lehetőség

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

a www.ergo.hu honlapon
vagy a +36 1 877 1111 telefonszámon 
vagy a 1082 Budapest, Futó u. 47-53. III.em.,
vagy az ergo@ergo.hu címen.
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1082 Budapest, Futó utca 47-53.
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Bankszámlaszám forint utalásához: 
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