
Aegon Nyílt Lapok
Az Aegon Baleset- és egészségbiztosításról közérthetően

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatónk célja, hogy egyszerű és átlátható formában összefoglaljuk Önnek Aegon Baleset- és egészségbiztosításunk főbb 
jellemzőit, és választ adjunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Ez a nyomtatvány nem terméktájékoztató és nem a szerződés 
szabályzata, elsősorban figyelem felhívásra szolgál. Szerződéskötés előtt kérjük, tanulmányozza át a biztosítási feltételeket.

1. Milyen élethelyzetekre kínál megoldást az Aegon Baleset- és egészségbiztosítás?
Ahogy termékünk neve is mutatja, biztosításunk baleset vagy betegség esetén nyújt anyagi biztonságot, azaz olyan 
pénzügyi szolgáltatást, amely a nehéz időkben támaszt jelent. Az alapbiztosítás a biztosított baleset miatt bekövetkező 
halála esetén szolgáltat. A szerződés szolgáltatási körét Ön igényei szerint bővítheti további baleseti és betegségi 
elemekkel (például baleseti rokkantság, csonttörés, kórházi napi térítés vagy műtéti kifizetés). Baleset sajnos bárkivel 
történhet, de biztosításunkkal ilyenkor is gondoskodhat önmaga és szerettei anyagi biztonságáról. 

2. Kik a biztosítás szereplői?
 • A szerződő az a személy, aki a biztosítást megköti, és a biztosítási díjakat fizeti. 

 • A biztosított az a személy, akire a kockázatviselésünk kiterjed. A biztosított a tartam során nem változtatható.

 • A kedvezményezettek azok, akiknek a biztosított halála esetén kifizetjük a szolgáltatási összeget. A kedvezményezett 
személye a szerződő és a biztosított írásbeli nyilatkozatával a biztosítás fennállása alatt akár többször is módosítható.

3. Mikor és mennyit fizetünk?
Az Aegon Baleset- és egészségbiztosítás keretében akkor szolgáltatunk, ha a szerződő rendszeresen fizeti a díjat, és 
a biztosítási feltételek szerinti biztosítási esemény bekövetkezik. A szerződés megkötésekor a különböző biztosítási 
kockázatokra szóló biztosítási összegeket a szerződő választja meg. Az egyes biztosítási eseményekhez tartozó 
szolgáltatási összeget a biztosítási feltételek, illetve az éves tájékoztató levél tartalmazza.

 • A biztosított tartam közbeni, baleseti eredetű halála esetén az aktuális biztosítási összeget fizetjük ki a kedvez-
ményezett(ek)nek, és a szerződés megszűnik. Amennyiben közlekedési baleset miatt hal meg a biztosított, úgy az 
aktuális biztosítási összeg dupláját szolgáltatjuk.

 • Amennyiben a biztosítás tartalmaz kritikus betegségekre szóló kiegészítő biztosítást, és a biztosítottnál valamely 
kritikus betegséget diagnosztizálják, akkor az aktuális biztosítási összeg kifizetésével a szerződés megszűnik.

 • Fentiektől eltérő biztosítási események bekövetkeztekor a biztosítási összeg kifizetésével nem szűnik meg a szer-
ződés, az díjfizetés mellett továbbra is érvényben marad. Egy baleset vagy betegség bekövetkezésekor akár több 
jogcímen is téríthet a biztosító (pl. csonttörés, műtét és kórházi napi térítést is)

4. Hány évre köthető a biztosítás?
Az Aegon Baleset- és egészségbiztosítás határozatlan tartamú biztosítás, ez azt jelenti, hogy a biztosítás nem években 
meghatározott tartamra szól, hanem folyamatos díjfizetés mellett a biztosított 65. életévéig érvényben marad függetle-
nül attól, hogy a biztosított hány éves a szerződés megkötésekor. 
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5. Megőrzi értékét az Aegon Baleset- és egészségbiztosítás?
Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összegek és a fizetendő díj 
értékkövetését (indexálás).

6. Mire szükséges ügyelnie szerződéskötéskor?
 • A szerződéskötéskor már fennálló betegséggel, meglévő sérüléssel összefüggésben bekövetkező biztosítási 

eseményre nem térít a biztosító. Kérjük, a szerződés aláírása előtt tanulmányozza át a biztosítási feltételekben a 
kizárásokat, illetve a biztosító mentesülésének eseteit. 

 • A biztosítás kezdetekor az egészségbiztosítási eseményekre 6 hónapos várakozási idő áll fenn, vagyis ezen biztosítási 
eseményekre ebben az időszakban nem szolgáltat a biztosító. A balesetből eredő biztosítási eseményekre nincs 
várakozási idő, azokra ebben az időszakban is fizet a biztosító. 

7. Milyen szolgáltatásokkal bővítheti a szerződést?
A szerződés megkötésekor az alapbiztosítás mellé – külön díj fejében – választhat baleset- és egészségbiztosítási 
kiegészítőket, illetve a szerződés keretében gyermekei biztosítására is van lehetőség. 

8. Visszavásárolható a szerződés? 
Fontos tudnia, hogy ez a biztosítás nem életbiztosítás és nem is befektetési termék. Ez azt jelenti, hogy a befizetett díj 
nem megtakarítási célokat szolgál, így nem vásárolható vissza, és a megszűnésekor sem jár vissza pénz. 

9. Mi történik, ha már nem tudja, vagy nem szeretné tovább fizetni a díjat?
Amennyiben elmarad a biztosítási díj befizetésével, társaságunk tájékoztatást küld Önnek arról, hogy milyen határidővel 
pótolhatja ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizetné be elmaradását, akkor a 
szerződés kifizetés nélkül megszűnik az első díjelmaradás időpontjára visszamenőleg. A lehetőségekről kérjük, hogy a 
szerződéses feltételekben bővebben is tájékozódjon.

10. Mi a teendő biztosítási esemény bekövetkezésekor?
A biztosítási eseményt 8 napon belül, írásban kell bejelenteni társaságunk részére. A bejelentéshez csatolni kell a 
szükséges iratokat, melyek részletes felsorolását megtalálja a biztosítási feltételekben. 

Hol talál választ további kérdéseire?
Online Ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, akár otthonról is intézheti biztosítási ügyeit. 
www.ugyfelszolgalat.aegon.hu

Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu

Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4800-ás telefonszámon (hétköznap 8.00 és 18.00 – csütörtökön 8.00 és 20.00 – 
óra között) érheti el. 

Biztosításával, illetve egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban forduljon bizalommal személyes tanácsadójához.

Az Ön tanácsadója:
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