
Nyilatkozat elektronikus üzenetek fogadásáról 
 
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a vele biztosítási 
szerződést kötő ügyfeleinek gyorsabb, az ügyfelek számára kényelmesebb kiszolgálása érdekében 
készen áll arra, hogy ügyfelét, kérésére a biztosítási szerződésével összefüggő információkról publikus 
e-mailben tájékoztassa.  
A elektronikus levelezési szolgáltatás igénybevétele érdekében a szerződőnek/biztosítottnak kérnie 

kell, hogy a biztosító a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos azon biztosítói küldeményeket, melyek 

nem tartalmaznak elektronikus formában nem küldhető információt, az általa megadott publikus e-

mail címre és/vagy mobilszámra, elektronikus küldeményként továbbítsa. Az ügyfél önként határoz a 

kérelemről, amelynek a biztosító részére történő elküldésével az alábbiakat vállalja: 

A szerződő a fenti tájékoztatás ismeretében, a szolgáltatás igénylésével 

• vállalja, hogy elektronikus postaládáját napirendszerességgel ellenőrzi és tudomásul veszi, 

hogy az adott küldeményt megérkezettnek kell tekinteni, ha a biztosító igazolni tudja az 

elküldés tényét, 

• vállalja, hogy amennyiben e-mailcíme vagy mobilszáma megváltozik az új e-mail címet vagy 

mobilszámot a biztosító részére a változást követő 3 munkanapon belül bejelenti, és 

tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztásából eredő károkért a biztosító nem vállal 

felelősséget, 

• gondoskodik arról, hogy elektronikus postafiók szolgáltatója a biztosító küldeményeit ne 

tekintse spam üzenetnek, illetve arról is, hogy a biztosító küldeményeinek fogadására kellő 

tárhely álljon rendelkezésre, 

• tudomásul veszi, hogy a vállalt kötelezettségei elmulasztásából eredő károkért a biztosító 

nem vállal felelősséget, illetve azt, hogy mulasztása kizárja a biztosító késedelmét, 

• tudomásul, veszi továbbá, hogy elektronikus postafiókja jelszavának biztonságáért saját maga 

felel, a jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért a biztosító nem vállal felelősséget, 

• tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást lemondani csak cégszerűen aláírva, írásban a biztosítási 

évfordulóra, azt megelőzően 30 nappal lehet, 

• tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás az erről szóló cégszerűen aláírt, írásbeli kérelem, 
biztosító általi kézhezvételét követően lép hatályba, 

• tudomásul veszi, hogy a biztosítási szerződés(ek) felmondása, a biztosítási szerződésben 
szabályozott évfordulóra szóló szerződésmódosítási javaslat csak nyomtatott formátumban, 
postai úton kézbesített okirat formájában lehetséges. 

 
 
Kelt: …………………………, ………………….  …………………..  …… 
  
 
 
Aláírás, p.h.: ………………………………………………………………. 
 
 
 


