
VITÁL
REFORMKONYHA
Kezdő és mesterszakácsok
receptkönyve



VITÁL REFORMKONYHA
Kezdő és mesterszakácsok receptkönyve



Tartalomjegyzék

Aperitif

Főzőiskola
Hozzávalók

Ízkavalkád

Keverési arányok

Mérlegelés

Főzési idő

Fűszerezés, tálalási praktikák
Vendégkörünk

Fogások ízlés szerint

Melegen ajánljuk

Ínyenceknek

Köretek, saláták

Vendégkönyvünkből

A konyhafőnök ajánlata

Desszertek
Kipróbált fogások

Kulináris t®endenciák

Receptgyűjteményünkből

On-line fakanál

4

6

8

14

16

20

22

26

27

29

33

36

40

45

47

51





Aperitif

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. hitet 
tett amellett, hogy a kockázati életbiztosítások értékesí-
tése – a megtakarítási és befektetési termékek eladása 
mellett – els�rend� cél. 

A fejlett demokráciákban komoly hagyománya van az
életbiztosítási kockázatok kezelésének, a magas összeg� 
biztosításoknak.

A 2005 szeptemberében útjára indult Vitál biztosításunk 
a mai napig egyedi terméke a magyar biztosítási piacnak.

Termékünk egyediségét meg�rizve 2008. január 1-jét�l
olyan módosításokat hajtottunk végre, melyek egyrészt a 
piaci igényekre reagálnak, másrészt az értékesíthet�séget 
könnyítik.

A kockázati életbiztosítások iránti igény hazánkban is 
fokozatosan növekszik. 

Kiadványunkkal minden kezd� és újrakezd�, illetve pro�  
értékesít� kollégának szeretnénk segítséget adni a sikeres 
Vitál eladásokhoz.
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Hozzávalók
Alapparaméterek – a biztosítás legfőbb jellemzői

A Vitál tisztán kockázati életbiztosítás, 
nincsen megtakarítási része, ebb�l kifolyólag

NINCS: 
 � maradékjog,
 � befektetéstechnikai kiegészít�,
 � díjnövelési opció,
 � lejárati összeg,
 � visszavásárlási érték.

Termék rövid neve:

Módozatkód:

Típus:

Biztosítottak száma:

Tartam:

Díjfi zetési mód:

Díjfi zetés gyakorisága:

Minimális biztosítási összeg:

Minimáldíj:

Értékkövetés:

Kiegészítő biztosítás:

PR-01
13240
tartamos kockázati életbiztosítás
1 személy
5-40 év
folyószámla, átutalás
havi, negyedéves, 
féléves, éves
10.000.000 Ft 
(100.000 Ft-onként növelhet�)

5.000 Ft/hó
választható
valamennyi kiegészít�vel 
b�víthet�
(az adótörvény keretei között)
(kockázatelbírálástól függ�en,
befektetéstechnikai kiegészít� nem)
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Egy maradékjog nélküli, tisztán kockázati biztosításra nem vehet� fel 
hitel, a Vitál életbiztosítás biztosítási összege a haláleseti kockázatot 
fedi le.

Ügyfeleink teljes kör� tájékoztatásához mindenképpen olvassátok el 
és tanuljátok meg az Általános Személybiztosítási Szabályzatból a 
következ�  részeket:

 � Mikor mentesül a biztosító a szolgáltatás teljesítése alól?
 � Milyen esetekre nem terjed ki a biztosító kockázatviselése?

Hívd fel ügyfeled � gyelmét arra, hogy díjnem� zetés esetén a biztosítási 
védelmet elveszti, s a szerz�dés maradékjog nélkül megsz�nik.

Várakozási idő 
Amennyiben a szerz�dés orvosi vizsgálattal jön létre, a biztosító a 6 havi 
várakozási id�t�l eltekint (amennyiben orvosi vizsgálat nélkül lép életbe 
a szerz�dés, 6 hónap várakozási id� van). 

A baleseti kiegészít�k esetében nincs várakozási id�, az egészség-
biztosítási kiegészít�k esetében mindig van.
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Ízkavalkád
A négy kockázati kategória

Tisztán kockázati életbiztosítás esetén a díjak megállapításánál az ügy-
felek szempontjából mindenképpen kedvez� az alapvet� szempontokon 
(életkor, fér� , n�) túl mérlegelni más, az egészséggel illetve az egészsé-
ges életmóddal összefügg� tényez�ket is.

Miért versenyképesebb ez a díjképzési rendszer?
Az AEGON Vitál biztosítás – speciálisan a magyar piacon – díjkedvez-
ményt ad az alapdíjhoz képest azoknak az ügyfeleknek, akik egész-
ségesek, és/vagy nem dohányzó életmódot folytatnak. Árnyaljuk a 
kockázatokat, így partnereink saját kockázatuknak megfelel� díjat 
� zethetnek.

Ennek megfelelően 4 kockázati kategóriába soroljuk ügyfeleinket:

A Prémium Dohányzó kategória az alapdíj; az esetek túlnyomó részében 
már ez is kedvez�bb a konkurencia díjainál. Ehhez képest 30-60 %-os 
díjkedvezménnyel köthetnek Vitál biztosítást a Prémium Nem dohányzó 
kategóriába tartozó ügyfeleink. 

Ajánlatfelvételnél a Prémium Dohányzó és a Prémium Nem Dohányzó 
díjak számítására van lehet�ség.

Prémium Dohányzó Prémium 
Nem Dohányzó

Prémium Kiemelt
Dohányzó

Prémium Kiemelt
Nem Dohányzó
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Hogyan kerülhet valaki a Kiemelt kategóriákba?
Az ajánlatfelvételt követ� orvosi vizsgálat eredményeit és az egészségi 
nyilatkozatban közölteket � gyelembe véve a senior kockázatelbíráló 
csoport dönt.

Azon ügyfeleink, akik a Kiemelt kategóriába kerülnek, 
kétféle kedvezmény közül választhatnak:

 � ugyanazért a biztosítási díjért magasabb biztosítási 
fedezetet kapnak (az AEGON megemeli a biztosítási 
összeget).

 � ugyanazt a biztosítási védelmet további díjkedvezménnyel 
kapják (az AEGON csökkenti a biztosítás díját).

Melyiket ajánljuk ügyfelünknek?
Tekintettel arra, hogy mind a dohányzó, mind a nem dohányzó ügyfeleink 
rendkívül kedvez� díjon köthetnek kockázati biztosítást, a biztosítási 
összeg emelését javasoljuk számukra. 

Ki számít nem dohányzónak?
A Prémium Nem Dohányzó csoportba – az egyéb feltételek teljesülése
mellett – az kerül, aki több, mint 2 éve nem dohányzott, a Kiemelt 
kategóriába pedig azokat soroljuk, akik több, mint 12 éve nem dohányzók. 

Történhet-e átlépés más kockázati csoportba a 
futamidő alatt?
Miután valaki bekerült egy kockázati csoportba, a biztosítás tartama alatt 
végig az adott csoportban marad. Tehát akkor sem kerül átsorolásra, ha 
romlott az egészségi állapota. 

Célszer� minél hosszabb futamid�re kötni a szerz�dést, hiszen a belépés-
kori egészségi állapot alapján megállapított díjon � zetheti ügyfelünk 
szerz�dését az egész futamid� alatt (értékkövetés természetesen 
választható).
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Keverési arányok 
Az ajánlatfelvétel szabályai – kötési szabályok

Egészségi kockázatfelmérés – mi kell hozzá?
Egészségi nyilatkozat minden esetben szükséges, Egyszerűsített 
felmérés vagy Orvosi vizsgálat(ok) összeghatártól függően.

Abban az esetben, ha az egészségi nyilatkozat bármely pontjához 
Ügyfelünk „igen” választ ad, akkor a jelzett problémával kapcsolatban 
részletes információk, orvosi dokumentumok szükségesek.

A mindenkor érvényes ajánlatfelvétellel kapcsolatos 
előírásokat a „Kötési szabályok” elnevezésű segédtáblában 
találod a WebAgent / PKR dokumentumtárában.



9

Speciális kérd�ívek: 
A folyamat egyszer�sítése érdekében, bizonyos foglalkozások, sportok, 
betegségek esetén csatoljátok az ajánlat mellé az ezek kockázatának 
értékeléséhez kialakított speciális kérd�íveket! 

Megtalálhatók a Web Agenten:

Dokumentumok / Termékek / Kockázatelbírálás / 
Életbiztosítási kockázatelbírálás
illetve 2012-től a PKR-en (Partner Kiszolgáló Rendszer)

Betegségek:

 � cukorbetegség, 
 � epilepszia, 
 � magas vérnyomás, 
 � légz�szervi megbetegedések, 

stb.

Tevékenység:

 � hegymászó, 
 � búvár, 
 � barlangász, 
 � motorsport, stb.

A szükséges egészségi felmérés / orvosi vizsgálat megha-
tározásához számoljátok ki a „Halmozott kockázatelbírálási 
összeget” – a továbbiakban K. 
K = haláleseti biztosítási összegek + betegségekre szóló biztosítások biz-
tosítási összegek

Fontos tudnivaló!

Az orvosi vizsgálati eredmény a vizsgálat id�pontjától  fél 
éven belül elfogadható.

Tehát, ha újabb ajánlat köt�dik ezen az intervallumon belül 
és nem szükséges az összeg nagysága miatt magasabb 
szint� orvosi vizsgálat, NE rendelj újra orvosi vizsgálatot.

K = PR + (TB + KR + 45 x KN/WKN + 10 x MT/WMT + )

vagy

K = PR + RDÁTV
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Hogyan rendeljem meg a szükséges vizsgálatokat?

A vizsgálóhelyek rendszeresen aktualizált listája megtalálható 
a Web Agent/PKR felületen.
Budapesten és néhány vidéki városban lehet�ség van mobil 
vizsgálat megrendelésére a WebAgent/PKR segítségével a 
„Szolgáltatás/Vitás orvosi szolgáltatás menüpont alatt. 
(10/2007 számú Körlevél)

A többi orvosi vizsgálat a telefonos id�pont-egyeztetés alapján kitöltött 
„Megbízás orvosi vizsgálatra” c. nyomtatványon rendelhet� meg.

A vizsgálattal kapcsolatos egyéb teendők
A vizsgálati �rlapra (Adatlap egyszer�sített egészségfelméréshez vagy 
Vizsgálóorvosi jelentés) vezesd rá az ajánlat vonalkódját!

Add át a megfelel� Adatlapot és a kitöltött Megbízás orvosi vizsgálatra 
nyomtatványt Ügyfelednek, mert ennek nála kell lennie a vizsgálat elvég-
zésekor, és ugyancsak vigye magával a személyazonosságát igazoló 
okmányát is.
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Az ajánlat Soproni Ajánlatfeldolgozó Centrum-ba (AFC) való bekül-
désekor csatolandó a „Megbízás orvosi vizsgálatra” nyomtatvány másod-
példánya, mert ebb�l ellen�rizhet�, hogy ki végzi a vizsgálatot és hogy a 
megfelel� vizsgálatot  rendelték-e meg.

Mi történik a vizsgálatokon?
Amennyiben Ügyfelünk VITÁL életbiztosítást köt, egy egyszer� egészsé-
gi vizsgálaton, vagy egy kiterjesztett orvosi vizsgálaton  kell részt vennie. 
Az ország egyes területein lehet�ség van arra, hogy  helyett „az egyszer� 
vizsgálatra mobil vizsgálatként Ügyfelünk otthonában vagy munkahelyén 
kerüljön sor. 

Bizonyos életkor és biztosítási összeghatár felett komolyabb egészség-
felmérés, úgynevezett kiterjesztett belgyógyászati vizsgálat történik.

Az egyszer�sített vizsgálatot (A és B típusú) szakképzett ápoló 
végzi, aki megméri Ügyfelünk

 � testsúlyát,
 � testmagasságát,
 � derékkörfogatát,
 � vérnyomását.

Kérdéseket tesz fel Ügyfelünknek
 � dohányzási szokásairól,
 � ismert betegségér�l,
 � gyógyszerszedésér�l,
 � családjában el�forduló betegségekr�l.

Elvégzi a vizsgálótábla szerint meghatározott vizsgálatot:
 � ujjbegyb�l vércseppeket vesz szárazvér-teszt végzéséhez,
 � vizeletmintát tesztcsíkkal értékel.

Mire jó a szárazvér-vizsgálat?
A vizsgálathoz ujjbegyb�l pár csepp vér levétele szükséges. A vérvétel 
egyszer használatos eszközzel történik a b�rfelszín fert�tlenítése után.

A szárazvérmintából a legjelent�sebb kockázati tényez�ket vizsgálják: 
vércukor anyagcsere, koleszterinszint, májm�ködés, vesem�ködés és 
dohányzás.
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A kiterjesztett belgyógyászati vizsgálat során az általános orvosi vizs-
gálaton kívül EKG és mellkasröntgen-felvétel készül, valamint vérvétel 
és vizeletvizsgálat történik. A vizsgálatok eredményér�l a vizsgáló orvos 
ad összefoglalót Ügyfelünknek, amennyiben azt kéri.

Mire hívd fel Ügyfeled fi gyelmét 
az orvosi vizsgálat kapcsán?

 � Vigyen magával egy fényképes igazolványt 
(személyigazolvány, útlevél, jogosítvány).

 � Ne egyen a vizsgálatot megel�z� 4 órában.
 � A vizsgálatot megel�z� 24 órában kerülje a nagyon sós és magas 
zsírtartalmú ételeket.

 � A vizsgálatot megel�z� 12 órában kerülje a kimerít� � zikai aktivitást.
 � A vizsgálat el�tt 1 órával még megihat egy pohár vizet.
 � Vegye be a rendszeresen szedett gyógyszereit. 
 � (Amennyiben Ügyfelünk cukorbeteg, semmiképpen nem éhezhet. A 
vizsgálat alkalmával Ügyfelünk mondja meg, hogy mikor, milyen gyó-
gyszert vett be és mit evett.)

 � Jegyezze fel a szedett gyógyszerek nevét és dózisát.
 � A hölgyek említsék meg a vizsgálat alkalmával, 
ha éppen menstruálnak.

Mit mérlegelnek a kockázatelbírálók ?
A kockázatelbírálás célja, hogy a biztosítottak kockázatközösségében 
igazságos legyen a terhek viselése, mindenki a kockázatával ará-
nyos díjat � zesse. A kockázatelbírálás területei: egészségi, pénzügyi és 
tevékenységi kockázatelbírálás. Magyarországon a megbetegedési és 
halálozási statisztikák szerint nagyon sokan szenvednek krónikus beteg-
ségekben. A kockázatelbírálás során az egészségi adatok és vizs-
gálati eredmények alapján születik döntés az alkalmazandó kockázat-
súlyosbítás mértékér�l. Alapbiztosítás esetén els�sorban kockázat-
súlyosbítás alkalmazására kerülhet sor, melynek díjemelési vonzata van. 
A kiegészít� biztosítások esetén záradékot vagy kockázatsúlyosbítást 
lehet alkalmazni, mely azt rögzíti, hogy a biztosítótársaság mely esemé-
nyekre és milyen okok esetén nem viseli a kockázatot.
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Ki kerülhet a Kiemelt kategóriába?
A kiemelten kedvezményes kategóriába azon Ügyfeleink kerülhetnek, 
akik az átlagnál egészségesebbek, illetve életmódjuk, családi 
kórel�zményük alapján az átlagosnál kisebbnek ítéljük biztosításuk 
kockázatát. Ennek meghatározásához a következ� adatokat vesszük 
� gyelembe: testalkati adatok, vérnyomásérték, vérzsír-paraméterek, 
korábban elszenvedett betegségek, életmódbeli sajátságok, családban 
el�forduló megbetegedések.



14

Mérlegelés 
Előzetes kockázatelbírálás

Milyen dokumentumokra van szükség 
az előzetes elbíráláshoz?
Az előzetes elbíráláshoz megküldendő adatlapok/kérdőívek 
letölthetők a Web Agentről/ PKR-ről

Az alábbi dokumentumokat kell el�zetesen kitölteni:

Mikor szükséges előzetes elbírálás?

1.

2.

3.

4.

El�zetes tevékenységi elbíráláshoz:
 � Tevékenységi kérd�ívek illetve kiegészít� információk
 � Kísér�lap el�zetes elbíráláshoz 

Külföldi szerz�d�/biztosított esetén:
 � Külföldi kérd�ív
 � Kísér�lap el�zetes elbíráláshoz

El�zetes egészségi elbíráláshoz (opcionális):
 � Részletes egészségi nyilatkozat
 � Orvosi dokumentumok
 � Kísér�lap el�zetes elbíráláshoz

El�zetes pénzügyi és egészségi elbíráláshoz:
 � Pénzügyi kockázatvizsgálati kérd�ív
 � Részletes egészségi nyilatkozat
 � Kísér�lap el�zetes elbíráláshoz

Kötelez�
 � Külföldi szerz�d�/biztosított/ kedvezményezett esetén
 � Pénzügyi el�zetes elbírálás: a mindenkor érvényes „Kötési 

szabályok”-ban  meghatározott, magas biztosítási összeg felett

Választható
 � Tevékenységi el�zetes elbírálás ajánlott a besorolás szerinti 

K-jel� (központi elbírálás alá tartozó) tevékenységek esetén.
 � Egészségi probléma esetén
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Hová kell küldeni a dokumentumokat?

Ne feledkezz meg az „El�zetes kísér�n” a saját e-mail címed, telefon-
számod megadásáról, mert ez a válaszadáshoz nélkülözhetetlen. 

Az el�zetes elbírálásra (teljes kör� adatszolgáltatás esetén) két munka-
napon belül megkapjátok a választ az ajánlat felvehet�ségével és az 
elbíráláshoz szükséges adatokkal kapcsolatban.

A kitöltött „Kísérőlap”-ot és az „adatlapokat / kérdőívet” 

küldd a következő számra:

Fax: 06-1-476-5789
vagy az

elozeteselbiralas@aegon.hu címre.
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Főzési idő
Milyen határidőket kell betartani?

 � Az ajánlat felvételével egy id�ben történjen meg az orvosi vizsgálat
id�pontjának egyeztetése, megrendelése, majd azt követ�en a 
legrövidebb id�n belül (1-3 nap) kerüljön sor a megfelel� orvosi 
vizsgálatra.

 � Az ajánlat aláírását követ�en ne késlekedj, azonnal add postára!

 � A vizsgálati eredmények Sopronba érkeznek, ahol a Senior Kockázat-
elbírálók értékelik azokat. Amennyiben további teend� van az ajánlat-
tal kapcsolatban, a Web Agent/PKR bels� levelez� felületén értesítik a 
tanácsadót. Ezért fontos, hogy – ha Vitált kötöttél – minden nap nézd 
meg a postaládádat.

 � A kockázatelbírálási id� 15 nap, ha ennyi id�n belül nem áll rendel-
kezésünkre az elbíráláshoz szükséges összes adat, reponáló 
levelet küldünk Ügyfelednek. A reponáló levél egy id�leges el-
utasítás, míg minden adatot megkapunk a kockázatelbíráláshoz. 
Az ügyfélnek a kockázatelbírálók döntésér�l szóló levelet legkés�bb 
a 30. napon meg kell kapnia. A postázás 2-3 napot mindenképpen 
igénybe vesz. Tehát, ha pótlólagosan kell dokumentumokat bekül-
deni, illetve vizsgálatokat elvégezni, az err�l szóló eredményeknek 
az ajánlat aláírásától számított 25 napon be kell érkezniük Sopronba, 
hogy � gyelembe vehessék azokat a kockázatelbírálók. A gyorsaságot 
szolgálja, ha ebben a fázisban faxon küldöd a dokumentumokat. 

A Senior Kockázatelbírálók fax száma: 06-1- 476-5789.
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Vendégkörünk
Kik választották eddig a Vitált? 

Kiknek ajánlható ezután is?

 � Akiknek kisgyermekeik vannak, s felel�sen gondolkodnak gyerme-
kük jöv�jér�l

 � Akik családfenntartók, egyetlen vagy f� keres�k a családban 
 � Akiknek hitelük van, vagy most készülne kölcsönt felvenni 
 � Cégvezet�k, vállalati döntéshozók
 � Jól keres� alkalmazottak
 � Vállalkozók
 � Fiatal diplomások
 � Elvált, gyermekeiket egyedül nevel� szül�k

Kössünk Vitált a 30-as, 40-es korosztály számára, 
férfi aknak és hölgyeknek egyaránt, s kapcsoljunk hozzá 
igény szerint kiegészítőket!

Vitál biztosítottak belépési kora nemenként
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A Vitál els�sorban az egészséges, � atal populáció biztosítása, ennek 
megfelel�en ügyfeleink legnagyobb számban 25 és 45 év közöttiek. Biz-
tosítottjaink háromnegyed részben fér� ak.  

Figyelem! A hölgyek számára is tökéletes biztosítási védel-
met jelent a Vitál biztosítás n�i és egyéb kiegészít�kkel (elvált, 
gyermeküket egyedül nevel� hölgyek különösen fontosnak 
érzik a Vitál nyújtotta biztosítási védelmet). 

A diagram azt is jól mutatja, hogy mely életkorokban kedvez� 
igazán a Vitál díja: a fér� aknál ez kb. 40-45 éves korig tart, a 
hölgyek esetében még magasabb életkorokban is rendkívül 
kedvez� a díj.

Érjük el a felső szegmensbe tartozó ügyfeleket! 
Épp a Vitál lehet a megfelelő kopogtató!

Kezdeti biztosítási összegek

Legtöbb ügyfelünk eddig 10-15 milliós biztosítást kötött. 

Magasabb biztosítási összeget stabil egzisztenciával bíró ügyfelek 
választottak… kisebb számban. 

Keressünk átlagos, vagy az átlagostól stabilabb anyagi helyzet� ügy-
feleket, s kalkuláljunk nekik Vitált! Ilyen ajánlatot a piacon csak t�lünk 
kaphatnak.
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Fogások ízlés szerint
Hogyan határozzuk meg Ügyfelemmel 
a valós biztosítási összeget?

Valódi biztosítási védelem csak a biztosítási összeg helyes megválasz-
tásával érhet� el, ezért különösen fontos ügyfeleid igényének pontos fel-
mérése. Jelenleg az életbiztosítások (többnyire vegyes életbiztosítások) 
átlagos kockázati biztosítási összege 1-2 millió forint között mozog. Ez 
azért van, mert a legtöbben nem gondolják át igazán, mi is a biztosítási 
összeg szerepe.

Mert mire elég egy átlagos biztosítás által 
nyújtott szolgáltatás?

A temetkezési költségeken kívül többnyire semmire. 
Fontos lenne � gyelembe venni azt a tényt, hogy a biztosítási összeg 
nem egy, az aktuális életszínvonalon felüli plusz bevételt jelent, hanem 
a hosszabb id�szak alatt jelentkez� költségek fedezetére szolgál, az el-
vesztett családtag kies� jövedelmét egy összegben kell el�re pótolnia, 
ezzel segítve a család korábbi életszínvonalának fenntartását.

Hívd fel ügyfeled � gyelmét családjának hosszú távon jelentkez� minden-
napi szükségleteire, valamint a felmerül� nagyobb kiadásokra is ! A több 
éves jövedelem pótlása után kell számba venni az azonnal felmerül� 
kiadásokat: pl. a meglév� hiteltartozást stb. Ezek együttesen mutatják az 
ügyfél számára megfelel� biztosítási fedezetet.

“Mindent át kell gondolni,

ami távol van tőlünk,

s ami közelít hozzánk!”
(Euripidész)
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Mekkora az ideális biztosítási fedezet ?
A családf� hirtelen kies� jövedelme biztosítással fedezhet�. A több éves 
kies� jövedelem pótlásához szükséges megfelel� fedezet a jelenlegi net-
tó jövedelem és a jövedelempótlás ajánlott id�szakát jelz� szorzószám 
szorzataként alakul ki.

A jövedelem pótlásához szükséges összeg segít abban, hogy a család 
anyagi biztonsága a családfenntartó elvesztése után is megmaradjon.

Ajánlott szorzó a kies� (nettó) jövedelem pótlására annak érdekében, 
hogy a család anyagi biztonsága a család kies� keres�jét ér� tragédia 
esetén is zavartalan maradjon.

A � ataloknál általában magasabb szorzószámot kell alkalmazni, mivel 
hosszabb ideig keres�képesek, családjuk hosszabb id�szakon keresztül 
szorul anyagi segítségre egy váratlan tragédia bekövetkeztekor. A biztosí-
tási összeg, melynek révén egy harmincas éveiben járó ügyfél megfelel� 
jövedelmet képes biztosítani családjának a jöv�ben, éves nettó jövedel-
mének kb. 15-20-szorosa.

Kés�bb ez a szorzószám általában alacsonyabb, mivel rövidebb aktív 
id�szak kies� jövedelmér�l kell gondoskodniuk, hiszen közelebb van-
nak a nyugdíjas korhoz. Ezen kívül ügyfeled gondoskodhat vállalkozása 
jöv�jér�l is ebben a formában.

 A szorzószámok természetesen testre is szabhatók a következ�, ügyfél-
hez szóló kérdés feltevésével:

„Mit gondol, hány évig kell még azokról anyagilag gondoskodnia, 
akikről most is gondoskodik?” 

40 éves korig

41–50 éves korig 

51–60 éves korig

61–65 éves korig

65 éves kor felett

15 -20 x nettó éves jövedelem

10 -15 x nettó éves jövedelem

8 x nettó éves jövedelem

5 x nettó éves jövedelem

3x nettó éves jövedelem 
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Számoljunk együtt!
Azonnali és el�re tervezett nagyobb kiadásokat és a folyamatosan 
felmerül� költségeket egyaránt � gyelembe kell venni a biztosítási összeg 
kiszámításakor, hogy a család legalább az anyagi hiányt ne érezze meg.

 � Temetkezési költségek 500 000 és 1000 000 Ft között

 � Váratlan helyzetekre 6–9 havi � zetésnek megfelel� összeg ajánlott

 � Fennálló hiteltartozások, hitelkártyát, magánszemély felé fennálló 
tartozást is ideértve

 � Jelzáloghitel a hátralév� hitelt�ke-tartozás értékében

Az itt felsorolt tételek között egyre nagyobb hányadot jelentenek 
Magyarországon a fennálló hiteltartozások. A lakosság eladósodása az 
ezredforduló óta folyamatosan növekszik, 2000 óta a hiteltartozások 
mértéke öt és félszeresére emelkedett. Mivel a jövedelmek növekedési 
üteme ennél alacsonyabb volt, ez azt jelenti, hogy a családok � zetésük 
egyre nagyobb hányadát fordítják hitelek törlesztésére. Az átlag magyar 
családnál a hitelek törlesztéséhez két keres�re van szükség. 

Ezért is fontos, hogy gondoljunk az olyan váratlan helyzetekre, amikor a 
f� keres� vagy az egyikük jövedelme kiesik. Mib�l � zeti vissza ilyenkor a 
család a hiteleit? Erre csak a biztosítás jelenthet megoldást.

Meghalt jelzett korban 100 ezer élve születettb�l
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Tedd fel a következ� kérdést! 

„Milyen élet vár családtagjaira, azokra, akiket a legjobban 
szeret, ha magára hagyja őket? Van erre megoldása?”

* A gyermekek önálló életkezdéséig 16 év telik el.
** Teljes biztosítási szükséglet = Jövedelem pótlása + Költségek – Meglév� vagyoni fedezet.

Jövedelem pótlása

Jövedelemszorzó: 16x*
Biztosított éves nettó jövedelme 

Jövedelem pótlása                                         

Költségek

Temetkezési költségek          

Jelzáloghitel          

Összes költség   

Meglév� anyagi fedezet

Életbiztosítás             

Pénzeszközök és megtakarítások  

Teljes vagyon

TELJES BIZTOSÍTÁSI SZÜKSÉGLET**

 1 800 000 Ft
 28 800 000 Ft

1 000 000 Ft

5 000 000 Ft 

6 000 000 Ft

2 000 000 Ft
2 800 000 Ft
4 800 000 Ft

30 000 000 Ft

Példa a megfelelő biztosítási fedezet felmérésére:
Nettó 150.000 Ft havi jövedelem alapján, egy harmincas éveiben járó 
ügyfél esetén, akinek 7 és 11 éves gyermekei vannak.
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Melegen ajánljuk
Adó- és illetékköteles a biztosítás 
szolgáltatási összege?

A kedvezményezettek részére kifi zetett haláleseti 
szolgáltatási összeg adó- és illetékmentes. 

Vitál biztosításunkkal ügyfelünk egyrészt adó- és 
illetékmentes örökséget hagy szeretteire, másrészt 
megteremti az anyagi forrást ahhoz, hogy az egyéb 
örökségek után kirótt illeték meg� zetése ne jelentsen 
nehézséget az örökösöknek.
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Ínyenceknek
Milyen érveink vannak 
céges szerződések kötésére?

A kockázati életbiztosítások értékesítésére a kis- és középvállalkozói 
szegmens, illetve nagyvállalatok menedzsmentje alapvet� célpiac. Egyre 
többen ismerik fel, hogy a Vitál nyújtotta segítség különösen fontos 
cégvezet�k, döntéshozók, vállalkozók számára. 

Eddig megkötött Vitál szerz�déseink 18%-ban céges biztosítások. 
Használjuk ki versenyel�nyünket,  keressük fel a vállalati szféra 
képvisel�it, ismertessük meg velük  kedvez� konstrukcióinkat! 

A magyar biztosítási piac más szereplői kevésbé keresik a vállalato-
kat kockázati életbiztosítási ajánlattal, legyünk mi az elsők!

Mire használhatja a cégvezető a Vitált?
 � Gondoskodhat saját családja biztonságáról, miközben 

a cég a díjat költségként elszámolhatja.
 � A csúcsvezet� motiválhatja vezet�társait, lojalitásukat 

er�sítheti azzal, hogy a cég átvállalja a családról való 
gondoskodást. 

 � Több tulajdonos esetén forrást teremthetnek 
az üzletrész kivásárlására.

 � Kulcsemberek pótlására megalapozhatja 
a pénzügyi hátteret.
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A Vitál díja adómentesen fi zethető, 
költségként elszámolható

Szerződő:

Biztosított:

Kedvezményezett:

a cég    

magánszemély

magánszemély 
(pl. családtag)

A biztosítási díj adó- és 
járulékmentes, a szolgáltatás 
adó- és illetékmentes, 
a cég a díjat költségként 
elszámolhatja, 
amennyiben a biztosított a 
cégnél vezet�, 
munkavállaló 
vagy a társaság tevékeny-
ségében személyesen 
közrem�köd� tag.
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Köretek, saláták
Kiegészítő biztosítások… 
mikor? melyiket? kinek?

Amikor kockázati életbiztosítási szerz�désr�l tárgyalunk, 
gondoskodnunk kell ügyfelünk igényeinek teljes kör� 
felmérésér�l, majd tájékoztatnunk kell arról is, hogy az 
alapbiztosítás mellé milyen kiegészít� biztosításokat 
választhat. 

A fér� ak 13, a hölgyek 15 féle kiegészít� lehet�ség közül 
választhatnak, valóban saját igényeikre szabhatják 
a védelmet. 

Piaci versenytársaink kiegészít� biztosításainak 
feltérképezése alapján bátran állíthatjuk, hogy az 
AEGON kiegészít�-termékpaletta rendkívül széles kör� 
és rugalmasan illeszthet� az alapbiztosításhoz. 

Műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás

Kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás

Egy súlyosabb betegség esetén a család bevételei csökkennek. A kies� 
jövedelem egy részét ugyan pótolja a táppénz; ez csupán a bruttó � zetés 
alapján számolt átlagos napi bér 60-70%-a. A betegség miatt a kiadások 
jelent�sen megnövekednek: kórházi kezelések, gyógyszerek, esetlege-
sen szükségszer�vé váló életmódváltás költségei, stb.

A biztosító által nyújtott szolgáltatás segítségével a család anyagi bizton-
ságának meg�rzése mellett � nanszírozhatóvá válik egy hosszabb gyógy-
kezelés, illetve a szolgáltatási összeg ellensúlyozza a munkaképtelen-
séggel együtt járó jövedelemcsökkenést is.

Az egészségügyben zajló változások miatti bizonytalansági kockázatok 
kezelésére is alkalmasak kiegészít� biztosításaink.
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Baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás

Közlekedési baleseti halálra szóló 
kiegészítő biztosítás

Baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás

Közlekedési baleseti rokkantságra szóló 
kiegészítő biztosítás

Baleseti eredetű műtétre szóló 
kiegészítő biztosítás

Baleseti eredetű kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő 
biztosítás
A lakosság egy része az átlagosnál nagyobb baleseti kockázatnak van 
kitéve életvitele, munkája miatt. Balesetek váratlanul érik az embert, így 
a hirtelen felmerül� kiadások és az elmaradt bevételek még nagyobb 
anyagi terhet jelentenek a biztosított, illetve családja számára. 

El�fordulhat, hogy a baleset olyan maradandó egészségkárosodással 
jár, amely elhúzódó kezeléseket, de akár a lakókörnyezet teljes átalakí-
tását igényli.

A balesetekre szóló kiegészít� biztosítások az ilyen váratlan tragédiák 
bekövetkeztekor nyújtanak segítséget. Megkötésük elengedhetetlen 
azok számára, akik sokat vannak úton, illetve munkájukból, életvitelükb�l 
kifolyólag fokozottabb balesetveszélynek vannak kitéve.

Kritikus betegségekre szóló kiegészítő biztosítás
Sajnos hazánkban is egyre gyakoribbak az ún. „kritikus betegségek”, 
úgymint: szívinfarktus, agyvérzés, daganatos megbetegedések, stb. 

Az orvostudomány fejl�désével szerencsére ma már egyre sikereseb-
ben lehet gyógyítani ezeket a betegségeket is, azonban a teljes felépülés 
sok esetben azonnali életmódváltást, drága gyógyszereket, sok utazást, 
költséges kezelést igényel. 

Különösen nehéz anyagi terheket ró ez a családra, ráadásul a biztosí-
tott jövedelmének egy részér�l is le kell mondani. Ilyen esetekre nyújt 
megoldást a kritikus betegségekre szóló kiegészít� biztosítás, amely a 
betegség diagnosztizálását követ�en egyösszeg� pénzügyi támogatást 
nyújt a biztosítottnak illetve családjának.
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Női betegségekre szóló 
kórházi napi térítést nyújtó
kiegészítő biztosítás

Női betegségekre szóló 
műtéti térítést nyújtó 
kiegészítő biztosítás
A n�i betegségek speciális kockázatot 
jelentenek, melyekre sok esetben nem 
terjednek ki a hagyományos életbizto-
sítások.

Hazánkban különleges helyzetben 
vannak a n�k, ugyanis nem csupán 
az otthon harmóniájának a megterem-
tése hárul rájuk, hanem sok esetben a 
család anyagi biztonságának megte-
remtése is az � felel�sségük. Ha egy 
n� betegszik meg, azt megsínyli az 
egész család. 

A gyorsabb felépüléshez járul hozzá a 
pénzügyi háttér megteremtése. 

A � atal, szülés el�tt álló n�k és a vál-
tozó korba ér� hölgyek kockázatait is 
kezeli a két kiegészít� biztosítás.

TB I-II. rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás

TB I-II. rokkantsági díjátvállalásra szóló kiegészítő 
betegségbiztosítás
A rokkantság következtében jelent�sen megváltozik a biztosított és csa-
ládjának életvitele. 

A kies� jövedelem és a felmerül� egyszeri illetve ismétl�d� plusz kiadá-
sok megváltoztathatják a család életszínvonalát, megszokott életvitelét.

A rokkantságra szóló biztosítások ilyen helyzetekben igyekeznek segíteni: 
egyfel�l egyösszeg� anyagi segítséggel, amely lehet�vé teszi a megvál-
tozott élethelyzethez történ� alkalmazkodást, másfel�l a teljes biztosítási 
díj átvállalásával, így csökkentve a biztosítottra háruló anyagi terheket.
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Kockázati kiegészítő életbiztosítás
El�fordulhat, hogy az alapbiztosítás id�tartama alatt az ügyfél egy 
rövidebb ideig az alapbiztosítás biztosítási összegét meghaladó fe-
dezetet igényel (pl. jelzáloghitel fedezetéül szolgáló biztosítás esetén). 

Ilyen esetekre jelent megoldást a kockázati kiegészít� biztosítás, mely 
az alapbiztosítás id�tartamán belül egy meghatározott id�szakra nyújt 
magasabb biztosítási fedezetet.

Gyermekekre szóló kiegészítő biztosítás
A szül�k saját szerz�désükön belül gyermekeik biztosítási védelmét is 
megoldhatják. 

A következ� esetekben nyújt szolgáltatást a gyermekekre szóló kiegészít� 
biztosítás: bármely okú halál, baleseti halál, baleseti rokkantság, 
csonttörés, csontrepedés, égési sérülés és m�tét.
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Vendégkönyvünkből
Milyenek az orvosi vizsgálataink?

Tízmillió forint fölötti kockázati életbiztosítási összegek esetén – 
Társaságunkhoz hasonlóan – a többi piaci szerepl� is szükségesnek 
tartja az orvosi vizsgálatot. 

Versenytársainknál egy ilyen sz�rés laborvizsgálattal jár. 

Ügyfeleinknek ezzel szemben csak egyszer�sített vizsgálaton kell részt 
venniük – egészen magas biztosítási összeghatárig. 

A Call Center 115  Vitál ügyfelünket kérdezett meg az orvosi vizsgálatról: 
ügyfeleink pozitívan ítélték meg a szükséges orvosi vizsgálatok 
szervezésének és lebonyolításának módját, körülményeit. 

Az ujjbegyb�l való mintavételt kivétel nélkül minden megkérdezett 
kevésbé érezte kellemetlennek, mint a hagyományos vérvételt.

A vizsgálatok gyorsan lezajlottak, átlagosan 15 percig tartottak.  
A vérvétel módját ügyfeleink kényelmesnek, egyszer�nek ítélték.
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Vitálos ügyfeleink az átlag magyar lakosságnál 
jóval egészségesebbek

Magyarország népegészségi adatai – Népbetegségek

Vitál súlyosbítások 
– a magyar lakosság egészségi állapotának tükrében

Vitál megoszlás kockázati besorolás alapján
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Milyen esetekben nem fogadja be 
a kockázatelbírálás az ajánlatokat?

Az eddig beküldött ajánlatokat megvizsgálva az látszik, 
hogy az ajánlatok  9,7 %-át nem kötvényesítettük 30 napon belül. 

A f�bb okok:
 � Egészségi állapotra vonatkozó adatok hiánya miatt nem volt 

elbírálható az ajánlat (7,3%)

 � Egészségi okok miatt további adatokat kellett bekérni (1,3%)

 � Az egészségi kockázat nem volt vállalható (0,9%)

 � A szerz�d� elállt az ajánlattól (0,2%)

A kötvényesedés elmaradásának oka legtöbbször információhiány. 

A hiányzó illetve a pótlólagosan bekért vizsgálatok elvégzése után, a 
kockázatok meghatározását követ�en az ajánlatok nagy valószín�séggel 
befogadásra kerülnek. 

Rendkívül fontos a határid�k betartása: az ajánlat felvételét�l összesen 
30 nap áll rendelkezésre, hogy a kockázatelbírálók meghozzák dön-
tésüket és kiértesítsék az ügyfelet. 

Amennyiben 30 napon túl érkeznek be a vizsgálati eredmények, az aján-
latot újból fel kell venni.

Nem vállalható egészségi kockázat miatti elutasításról mindössze 
1%-ban beszélhetünk. 

Ezekben az esetekben a kockázatsúlyosbítás meghaladná a 200%-ot. 
Ilyen pl. szöv�dményes cukorbetegség, közelmúltban lezajlott szívinfark-
tus, rosszindulatú daganatos betegségek, súlyosabb pszichiátriai kórké-
pek (öngyilkossági kísérlet az el�zményben), súlyos májkárosodás.
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Amiben abszolút verhetetlenek vagyunk
Vitál biztosításunk díjképzése újdonságként jelent meg a magyar bizto-
sítási piacon: az életkoron túl, az egészséget befolyásoló tényez�ket is 
mérlegeljük. 

Komoly nagyságrend� díjkedvezménnyel köthetnek szerz�dést egészsé-
ges, illetve egészséges életmódot él� ügyfeleink. A magyar piacon már a 
Vitál alapdíja is kedvez�nek számít, kedvezményes díjaink pedig kétség-
telenül a legvonzóbbak ügyfeleink számára. 

A konyhafőnök ajánlata
Piaci összehasonlítások, előnyök
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Nézzük Vitál biztosításunk előnyeit!
 � Rendkívül kedvez� ár
 � Valódi, magas összegvédelem 
 � Az 5-40 évig tartó futamid� miatt 

a hosszabb lejáratú hitelekhez is illeszkedik.
 � A belépéskori egészségi állapot alapján meghatározott díjat a 

futamid� alatt a biztosítótársaság nem emeli akkor sem, 
ha id�közben az egészségi állapot megromlik.

 � A haláleseti szolgáltatási összeg adó- és illetékmentes, és nincs 
szükség az örökösödéssel járó formaságokra

 � A szolgáltatási összeget rendkívül rövid id� alatt megkapja 
a kedvezményezett.

 � A biztosítás szolgáltatási összege közvetlenül � zethet� a szerz�d�/
biztosított által jelölt kedvezményezettek részére elkerülve ezzel az 
örökösödéssel járó id�veszteséget és költségeket.

 � Megvalósul a kedvezményezettek biztos anyagi védelme: a biztosí-
tási összeg mindenképpen a kedvezményezettet illeti, hiszen nem 
része az örökségnek, nem lehet érvényesíteni ezzel szemben a 
hagyaték terheit.

 � Vállalati szerz�dések esetén a kockázati biztosítás díja adó- és 
járulékmentesen � zethet�, költségként elszámolható. 
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Kulináris t®endenciák
Hogy látják a piackutatók?

A Pend Consulting és a Medián Közvélemény- és 
Piackutató Intézet 2000 személyt kérdezett meg, 
így  készült el a Bizalom és biztosítás-attit�dvizsgálat. 

Álljon itt néhány kiválasztott mondat az anyagból… 
továbbgondolásra, az értékesítési célcsoportok 
kiválasztására. 

A diagnózis a jöv�re vonatkozó egyéni tervek 
megfogalmazásában kíván segítséget adni.

„Az AEGON-nak az 50 és 60 év közöttiek és a kisebb településen él�k 
körében van a legtöbb ügyfele. A � atal, városi, tehet�sebb célcsoport 
körében az AEGON viszonylag gyenge pozíciókkal rendelkezik”.

„Az öngondoskodás igénye - némi meglepetésre - inkább a � atalabb, 
30-39 éves korosztályra jellemz�.”

„Az életbiztosítás kötését tervez�k között egyértelm�en kiemelkedik a 
tehet�s városi � atalok csoportja. Számukra vonzóbb a kockázati, és az 
általános, célhoz kevéssé kötött megtakarítási életbiztosítás.” 

„ A megkérdezettek b� egynegyede mondta azt, hogy valószín�leg vagy 
biztosan kötne valamilyen kiegészít� egészségbiztosítást. A legtöbben a 
szakorvos megválasztásáért � zetnének. Az igenl�k aránya magasabb a 
� atalabbak, a jó anyagi körülmények között él�k, és a n�k esetén.”

„A rövid távú gondolkodás (rövidlátás) az életkor el�re haladtával csökken,
a kockázatkerülés pedig azzal n�.”

„A kommunikációs eszközök vizsgálata egyértelm�en mutatta, hogy a 
hagyományos eszközöket preferálják az ügyfelek, minden esetben els� 
helyre került a személyes kommunikáció.”
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„Minél kisebb az illet� iskolai végzettsége, annál kevésbé bízik a pénz- 
intézetekben, ugyanakkor a � atalok 86%-a nem elutasító a biztosítótár-
saságokkal.”

„A pénzügyekben jártasabb személyek jóval magasabb arányban rendel-
keznek életbiztosítással.”

Az AEGON biztosítással rendelkez� szül�k gyermekei egyharmados 
valószín�séggel választották az AEGON-t (ez az arány versenytársaink-
nál 5-7% csupán).
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VITÁL REFORMKONYHA
Kezdő és mesterszakácsok receptkönyve
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Kezdő és mesterszakácsok receptkönyve


