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1. Megszűnik a teljesen papíralapú ajánlat? 
 

• Nem. Azok a termékek, amelyek jelenleg értékesíthetőek papíralapú ajánlati 
csomaggal továbbra is értékesíthetők lesznek.  

• Az ajánlati csomag aláíratása, beküldése és az ajánlatok feldolgozása a jövőben 
is a jelenlegi, teljesen papíralapú ajánlati folyamat szerint zajlik ennél a típusú 
ajánlatfelvételnél. 

 

2. Hogyan köthetőek azok a termékek, amelyek nem érhetőek el a FrontEnd rendszerben?  
 

• Ilyen módozat pl. a Gondviselés, amit jelenleg is csak papíron lehet értékesíteni. 
Ennél a terméknél ez a mód továbbra is megmarad. 

 

3. Eddig az e-nyilatkozathoz kötelező volt az email cím megadása, most lehet e-nyilatkozatot 
kitölteni anélkül? 
 

• Igen, lehet, azonban ebben az esetben a szabályzat letöltésének módjánál nem 
választható a „Letöltés internetről” opció, a szabályzatot papíralapon kell átadni az 
ügyfél részére a szabályzat sorszámának megadásával. 

 

4. A FrontEnd rendszerből nyomtatható a zálogkötelezetti nyilatkozat és csoportos beszedési 
megbízás? 
 

• Igen, mindkettő nyomtatható a rendszerből. 
 

5. Az ajánlat a jövőben nem lesz nyomtatható FrontEnd rendszerből? Mi a teendő, ha az 
ügyfél ragaszkodik hozzá? 
 

• A FrontEnd rendszerben a nyomtatási felületen továbbra is lehetőség van az 
ajánlati csomag nyomtatására. A jelenlegi gyakorlathoz képest változás, hogy az 
aláírás helyek eltávolításra kerülnek azokról a nyomtatványokról, amelyeket az 
ügyféllel nem kell aláíratni. 

 

6. A tájékoztatóban szereplő nyilatkozatok hol érhetőek el? 
 

• Az új nyilatkozat adatokkal feltöltve nyomtatható a FrontEnd rendszerből az 
ajánlati adatok véglegesítését követően, vagy megtalálható kinyomtatható 
weboldalunkról  Aegon_egységes kötési nyilatkozat_ANY-ATNY-141204, (pdf, 38 KB) 

 
 

7. Hol található meg a szabályzat sorszáma és mi a formátuma? 
 
A szabályzat sorszáma a szabályzat borítójának hátoldalán található és „SZ”+7 
számjegyből áll. 
 

8. Trend Basic II. kisvállalkozó vagyon kötésekor mit kell beküldeni? 
 
A nyilatkozatos kötés csak a lakossági termékekre vonatkozik.  
A Trend Basic II. termék továbbra is papír alapon teljes ajánlati csomag beküldésével 
értékesíthető. Beküldés helye: Vagyon Adminisztráció 1091 Budapest , Üllői u. 1. 

 

 

 


